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----- Punkter på dagsordenen ----1. Valg af referent
Thomas Nord-Larsen
2. Referater fra foregående møder
Godkendt
3. Oversigt over gruppens økonomi
3.1. Nuværende forbrug
Generelt ser det godt ud. Gruppen havde budgetteret med udgifter til lakering af gulvet, men
kommunen har dækket udgiften på i alt 36.000 kr. Vi har samtidig haft ekstraordinære indtægter
til tambourkorpset (4000 kr), ved nøglesalg for Kvickly (3840 kr) og for teambuilding kursus
(15000 kr).
Regnskabet for korpslejren kan endnu ikke afsluttes da en række indtægter er konteret forket og
skal findes i regnskabet samt at indtægter i form af Stendollars endnu ikke er bogført. Endvidere
er refusion for grundleje endnu ikke modtaget. Kasseren tager affære i samarbejde med Dennis og
evt. Tina3.2. Budgetoverskridelser
Der er sket en række budgetoverskridelser, som bestyrelsen skal tage stilling til.
Tambourkorpset:
Bestyrelsen godtager overskridelsen på 216,84 kr med den bemærkning at Tambourkorpset selv
har skaffet 4000 kr og har gang i rigtig mange gode aktiviteter.
Museet:
Museet har forbrugt i alt 5966,5 kr ud af et budget på 2500 kr. Der er pt. i alt udbetalt 4165 kr.
Bestyrelsen vil ikke være med til en budgetoverskridelse af denne størrelsesorden. Bestyrelsen vil
maksimalt betale udgifter svarende til to personers deltagerafgift (1750 kr) og overnatning (482
kr) samt de omkring 562 kr museet har brugt i forvejen. I alt 2794, svarende til en
budgetoverskridelse på 294. Det forventes at de allerede for meget udbetalte penge (1371 kr)
tilbagebetales.
Museet skal fremover søge økonomiudvalget om afholdelse af udgifter før disses afholdelse for at
undgå en gentagelse af disse overskridelser.
4. Egven-prisen … og hvad så?

4.1. Hvordan sikrer vi et vedvarende flot optag?
Samme arrangement som i 2012 såfremt medlemssituationen tillader det.
4.2. Hvordan sikrer vi fastholdelsen af særligt de større spejdere
Det er afgørende at der vedligeholdes et højt medlemstal hos minier og mikroer. Minilederne skal
sikre at der er tilstrækkeligt mange ledere. Dette arbejder lederteamet hos minierne med. Jens
udarbejder et stillingsopslag til SOPU.
Juniorernes nuværende aktiviteter er blevet tilpasset med kortere forløb der passer børnene godt.
5. Ledersituationen
5.1. Opfølgning på ledersituationen i relation til det store medlemstal.
Der mangler ledere i alle grene, såvel mikroer, minier og juniorer.
Der mangler en kvindelig tropsleder.
5.2. Gruppelederposten
Vi mangler en gruppeleder fra februar.
6. Opdatering af Gruppehåndbog (orientering v. BF)
Intet nyt fra Vestfronten.
7. "No failure policy" hos Stenlænderne (v. GL)
En aftale er en aftale. Vi skal være bedre til at få tingene gjort og løfte en given opgave alle sammen.
Dette indebærer at det skal være ok at minde hinanden om en opgave vi ikke har fået gjort.
8. Rengøring af stuehus og lade
8.1. Oprettelse af rengøringsteams eller andet.
Ingen penge fra kommunen – der sker en opfølgning således at alle grupper stilles lige. AC får
sammenflikket en plan og vender den med Tambourkorpset.
9. Julefest for bestyrelse og ledere den søndag den 16. december kl 17:00
OK
10. Udestående punkter
11. Eventuelt
Orientering om møde hos kommunen – ingen nedskæringer på kulturområdet.
Stafet for livet kommer til Egedal i 2013. Se mere på www.stafetforlivet.dk. Der var opbakning til at
Stenlænderne deltager ved arrangementet.
Opvaskemaskine. Der er et stort ønske om en ny opvaskemaskine til erstatning for de der er gået i
stykker. Thomas tager fat i kommunen for at høre om mulighederne.
Sct. Georgsgilderne mener at deres hidtidige løb for spejderne har oplevet sig selv. Til erstatning laver
de et januarløb i 2014, der vil blive besøgt af 250-300 spejdere.
Cykelstativer til Maglevad – ansøgning til kommunen.
Martin Hansen far er et muligt emne som vicevært.

