Bestyrelsesmøde ved Stenlænderne
25 marts 2010
Tilstede: Helle, Carsten, Annette, TNL, Jacob, Kim, Jens og Jette
Afbud: Paw, Ulf, Doris, Camilla
Manglende: Kok, Anders Juel og Jeppe
Punkt 1. TNL bød velkommen og især til Helle og Jacob, der er nye i
bestyrelsen. Navneleg var ikke nødvendig, alle kendte alle
Punkt 2. Ledersituationen er den, at der fra sommerferien mangler en
mikroleder. Der blev mandag den 22. marts afholdt forældremøde i
Pilen/Spidserne, og der var et gevaldigt fremmøde. Flere forældre meldte sig
på banen som hjælpere i begge afdelinger, men ingen sagde lederrollen
tager jeg. Jens er fortrøstningsfuld, og leder videre.
Jens starter ledersamtaler op efter en vis dato i april, i samme seance
underskrives der børneattester af alle ledere.
Juniorerne vil gerne vide hvor mange der rykker op efter ferien, så de kan
planlægge lidt ud fra det, Troppen mangler en kvindelig leder – det er i
særdelshed vigigtigt i forhold til lejre og ture hvor der skal være en kvindelig
leder.
KL og KA er Mia og Ulf siger Jacob.
Leder-puslespillet skal være på plads inden Sct.Hans, siger Jens….
Punkt 3. Spildopperne kører, der mangler dog stadig familier til tømning af
slusen. Carsten laver en dato liste og sender til Rullen, der vil fremover være
en opdateret liste at finde i Rullen. Carsten laver udbetalings billetter
(stendollar) på 100 kr. stk. og det vedtages at en weekend giver 6 billetter at
fordele familierne imellem. Priser for lejre og ture, bør fremover tiltænkes
deleligt med 100. De vil fremover ligge i det chartek der også indeholder
nøglen til genbrugspladsen. Tilgodehavender sørger Carsten for snarest
bliver udleveret.
Punkt 4.1. Udvalgene.
Sct. Hans kører og Poul vil gerne have en tilbagemelding om hvad spejderne
sørger for i den henseende. Jens, der lige har afholdt ledermøde, havde svar
med fra alle grene.

Mini/mikro laver som sædvanlig snobrød og popkorn
Juniorerne deltager bare…
Troppen laver svævebane eller noget lignende spændende.
Jesper KOK sørger for bålet bliver lavet
Seniorerne sørger for at tænde og holder øje til det slukket.
Tambour vender tilbage, da Annette lige skulle vende det med Thomas og
Birgitte. (besked direkte til Poul)
Museet, åbent? TNL spørger Morten
Græsslåning op til 23/6 Helle spørger Tim om han vil sørge for det…..
4.2. Fastelavn mangler medlemmer og ikke mindst en formand. Ingen fra den
tilstedeværende bestyrelse meldte sig, Jette tilbyder at bytte med
julemarkedet !!
TNL vil spørge Pia om hun vil overtage efter Poul…(melder tilbage til Poul)
Punkt 5. og 5.1. PR-Udvalget – Jens gør noget ang. uddeling af
skoleskemaer, TNL laver et udkast til en bagside, og så skal der laves 4
klippe kuponer der giver gratis adgang til at komme og være med hos
Stenlænderne. Noget starter med en rundmailskrivning og så i trykken så vi
er klar til Sct. Hans og lige efter sommerferien. Vi må ikke dele ud i skolerne,
men spejderne selv må gerne give til deres kammerater.
Punkt 6. Familielejren er langt i planlægningen, Jens skal sende navnene på
de ungbukke der er udpeget til at deltage i udvalget til TNL.
Familielejren bliver i år den 28/29. august og i en hytte i
nærheden…(Fjordhytten)
Punkt 7. Eventuelt. Dennis har sendt girokort ud med forhåndsbetaling….
Han har i øvrigt problemer med korpset og at de retter i hvem der skal betales
kontingent for. Han og Jens har hånd om det.
Der bliver fremover en slags voksen betaling for de voksne der gerne vil
beholde deres uniform, men hvor det er svært at retfærdiggøre udgiften til
korps og divisions kontingent betalt af Stenlænderne, i forhold til den ydelser
der udvises. Der foreslås 500 kr. om året, hvilket dækker de udgifter der er.
Så vil det med børneattester være i orden og så får man også Rullen.
Forslaget godkendes af økonomiudvalget……
Elektrikeren er nu i gang med at se på alt det elektriske på Maglevad da der
er noget rod i det rundt omkring…. Jens rykker efter en ”pixibog” til brug af
varmepumperne der er sat op i laden.

Kim har kreeret et stykke papir til udsendelse til alle brugere af Maglevad,
ang. sortering af affald fremover. Den sendes til bestyrelsen til
gennemlæsning først.
Thomas har skaffet en trommeinstruktør og et nyt medlem til
tambourkorpset….Husk ledererklæring siger Jens
Kim har modtaget et ønske om at Økser, save og spader kommer ned fra
loftet i stuehuset, da det er nemmere at have det i rummet sammen med
græsslåmaskinen, det vil i øvrigt også give mindre møg på gulvene i
stuehuset at der ikke skal løbes igennem med ting ved hvert spejdermøde….
Intet ligger fast, sådan som jeg opfattede det, men prøv igen ved næste
møde hvor flere ledere og bestyrelsesmedlemmer er samlet.
Så sluttede mødet med fælles oprydning og opvask.
Tak for dejlig kage TNL.
Således opfattet og refereret
Spejder knus Jette

