
Referat fra Bestyrelsesmøde 2. januar 2023 
Spejderhytten, kl 19-20.45 

 

Til stede: Stine Holmen, Pia Lund Hansen, Jan Charles Hansen, Claus Egholm Juel, Eva Lillebæk. 

Referent: Eva 

Jan gennemgår budgettet. Det ser fint ud og både regnskab for 2022 og budget for 2023 

godkendes. Kommentar: Pga forsinket betaling af gebyr for hytten for 2022 som betales i 2023 er 

der budgetteret med et underskud på ca 5000 kr. Der er 25.000 på kistebunden, så det er helt fint. 

I budgettet er der også lagt et lidt konservativt estimat for antal spejdere (og dermed indtægter fra 

kontingent), så med lidt held vil der blive mindre end 5000 i underskud.  

 

Formanden spørger til regler/retningslinjer for grupperådsmøde. Jan fortæller at der i en bestyrelse 

skal der være  

1 formand 

2 forældrerepræsentanter 

1 kasserer 

1 leder-repræsentant.  

(1 gruppeleder – mødepligt til bestyrelsesmøder, ikke nødvendigvis en del af bestyrelsen) 

Dette betyder at vi har brug for mindst 1 ny forældrerepræsentant da Stine ikke genopstiller. 

Derudover er kasserer, forældrerepræsentant, 2 suppleanter på valg i 2023, da de skal vælges 

hvert år/hver andet år. Vi har også brug for en gruppeleder! 

 

Vi drøfter udviklingsplanen. Korpset kræver at der laves en udviklingsplan. Der er bred enighed om 

at den fra sidste år kan bruges med lidt finpudsning.  

Efter grupperådsmødet/generalforsamling i februar skal følgende sendes til division og korpset: 

budget/regnskab, referat med beretninger samt udviklingsplan.  

 

Vi snakker hvervelse af nye ledere: måske vi kan få Line Mex til at spørge i bofællesskabet – Eva 

tager kontakt til en bekendt i bofællesskabet på Drejerbanken.  

Vi skal nok satse på Skalbjerg og Skallebølle for at finde interesserede forældre. I Vissenbjerg er 

der – desværre for os - stærke traditioner for at være grøn spejder.  

 

Claus foreslår et nyhedsbrev 4 gange om året – det er en god ide. Også for at gøre det klart at vi 

har brug for at man møder op til generalforsamlingen. Fx billeder fra året der gik, kommende 

arrangementer. 



Vi beslutter onsdag den 22. februar 18.30-20. Claus/Jan laver et skriv og lægger det på 

hjemmesiden.   

Samarbejde med Årupspejderne? Vi afventer at de har holdt møde.  

Vi mangler 1-2 nye/ekstra spejderledere til især juniorerne. Pia er ved at være brugt.  

Eva tager juniorerne 10. og 17. januar til sidste etape af sciencepirater – med mindre det bliver 

snevejr, for så vil Pia gerne på kælkebakken med spejderne! 

 

Vi samler op og diskuterer om og hvem der skal afsted på  

Barske natløb: første weekend i november. 

PUF-kursus: st. bededag. Fx patruljeledere (juniorer) 

PLAN i efterårsferien.  

 

Pia fortæller at det er det fedeste for spejderne at komme afsted og møde spejdere andre steder 

fra. Der er stort udviklingspotentiale for spejderne i at være afsted på de 3 ovennævnte.  

  

 

 


