Referat af bestyrelsesmøde hos Stenlænderne onsdag d. 21 marts 2012.
Til stede: Thomas Nord-Larsen, Jens Velsboe, Jette Velsboe, Poul Salling, Tina Frimann, Pernille
Poulsen, Paw Larsen, Niels Andersen, Anders Cowland, Jakob Cowland
Afbud: Kim Andersen, Doris S. Larsen
Ikke fremmødt : Carsten Nørgaard, Jesper Kok Jørgensen

Pkt. 1: Referent:
Niels Andersen

Pkt 2: Referater fra foregående møder
Permanent ABV (Automatisk Brand Varslingssystem) er fortsat et ønske, men prisen på kr. 8.000
begrunder, at vi hellere prioriterer at bruge pengene på spejderne frem for godkendelser (alternativet
er, at vi ved hver enkelt overnatning på Maglevad, søger tilladelse til denne)
Brændeskurets opførsel afventer igangsættelse. Pengene er afsat og Thomas rykker Jesper for
opgaven..
Forskellige muligheder, forudsætninger og vilkår for lederpleje, i form af evt. en trøje, jakke eller
lignende blev vendt. Pernille og Tina undersøger ledernes ønsker og kommer med et oplæg til næste
møde, hvor også de endelige vilkår for udlevering skal besluttes
Genoptryk af Stenlænder T-shirt blev godkendt. Paw undersøger priser og muligheder til næste
møde.

Pkt 3: Arbejdet i bestyrelsen hos Stenlænderne
Thomas oplyste om bestyrelsens formål og sammensætning
DDS afholder kursus i bestyrelsesarbejde d. 16 april. Tina og Niels tilmeldes

Pkt.4: Fremtidige bestyrelsesmøder
Næste møde bliver d. 8 maj kl. 19. Jette medbringer kage

Pkt 5: Stenlændernes udvalg
5.1 Præsentation af udvalgene
Der blev informeret om de forskellige udvalg og forældregrupper,
Udvalgene og navnene på de ansvarlige er:
Udvalg
Medlemmer
Økonomi
Thomas N. Larsen
Jens Velsboe

Hytte
Spild-op
Museum
Fastelavn
Sankt Hans
Julemarked
Loppemarked
Familielejr
Rullen, PR og hjemmesiden

GUK (Gruppe Udviklings
Kursus)
Materiel

Tina Frimann
Carsten Nørgaard
Carsten Nørgaard
Morten Frederiksen
Peter Braunstein
Thomas N. Larsen
Poul Salling
Dorris Larsen
Jette Velsboe
(Ikke endeligt besluttet endnu)
Thomas N. Larsen
Morten Frederiksen
Henrik Dixen Dausell
Thomas Larsen
Jens Velsboe
Poul Salling
Ulf Molich

Kim Andersen
Jeppe Majlund
Yderligere oplysninger om de enkelte udvalg kan findes på stenlanderne.dk - udvalg
5.2 Valg af repræsentanter til udvalg
For at sikre planlægning og gennemførsel af bestyrelsens beslutninger, blev alle udvalg tilknyttet en
repræsentant fra bestyrelsen

Pkt 6 : Øget optag hos Spidserne og Pilen
Spidsen og Pilen er leverandører af spejdere til de ældre årgange. Erfaringsmæssigt stiger frafaldet
af spejdere omkring 12-14 års alderen, og for at sikre tilstrækkeligt med spejdere til de ældre grene,
er store grupper i Spidserne og Pilen er derfor af høj prioritet.
6.1 Brainstorming
Mikro´erne vil d. 7 maj have et ”tag en ven med”-møde, hvor alle Mikro´erne kan medbringe en
spejderpraktikant
Therese (Marcus´ mor) vil uddele spejderbrochurer på privatskolen. Folderne skal opdateres inden,
hvilket Paw og Thomas er ansvarlig for.
Skovbørnehaven skal informeres.
6.2 Evt. nedsættelse af arbejdsgruppe
Pernille er ansvarlig for forslagenes gennemførsel

Pkt 7 Spejdernes lejr 2012
Status er, at der er tilmeldt følgende:

1 Mikro
9 Mini
13 junior
5 Trop
3 Klanen
8 ledere
2012-arbejdsgruppen arbejder støt og roligt.
Rafter og samt tilmelding til de forskellige aktiviteter mangler, men dette er efter planen
Transport af spejderne til lejren er ikke endeligt afklaret. Pt. køres i tog til Fredericia, og herefter
med bus det sidste stykke. Der arbejdes på at arrangere togtransport hele vejen
Klanen tager af sted en uge før øvrige fra Stenlænderne, da de skal deltage i et byggearrangement
Der forventes fortsat 35.000 deltagere på lejren. Til afslutningsfesten er Holstebro også inviteret, og
der forventes op til 50.000 deltagere

Pkt 8: Familielejr 2012
Familielejr mangler på nuværende tidspunkt hjælpere til forberedelserne.
Thomas prøver at opfordre forældre, når han er på Maglevad om mandag og onsdag
Dato for afholdelse er ikke fastsat

Pkt 9: Kontrakt
Kontrakten er fortsat ikke korrekt udfærdiget og underskrevet af kommunen. yderligere mangler
bilag 2
Thomas tager endnu en gang kontakt den ansvarlige.
Plan for vedligehold af Maglevad skal udfærdiges, da dette er et krav ifølge kontrakten.
Hytteudvalget har denne opgave

Pkt 10: Netbaseret betaling af kontingent og for ture og lejre
Der er nogle små udfordringer med betalingsdelen. Bla. kan man ikke melde fra til en tur, hvis det
er en tur med deltagerbetaling.
Muligheden for ratebetaling ved dyrere ture eller arrangementer mangler
Jens har opgaven

Pkt 11: Introduktionsfoldere til nye ledere
Beskrivelse af indmeldelse og udmeldelse blev foreslået. For at begrænse folderens omfang, blev
det besluttet at indføre en henvisning til Gruppehåndbogen.
En opdatering af Gruppehåndbogen blev besluttet. I samme forbindelse skal dato for de enkelte
afsnit datomarkeres for seneste opdatering.

Thomas og Niels har begge opgaver

12: Udestående punkter
Thomas informerede om Rotary´s forslag til indtægtsgivende netbaseret loppemarked.
Rotary har modtaget et antal effekter fra loppemarkedet, og der afventes nu at de får fortaget det
indledende arbejde så effekterne kommer på nettet
Herefter skal findbrugt.dk markedsføres.
Loppemarkedet d. 10 og 11 marts indbragte kr. 7000.
Sækkevognen trænger til nye hjul.
Hytteudvalget indkøber

13: Eventuelt
Ingen emner under dette punkt denne gang

Således opfattet og refereret.

