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----- Punkter på dagsordenen ----1. Valg af referent
Boye blev valgt som referent
2. Referater fra foregående møder
Ingen kommentarer
3. Etablering af brusekabine på Maglevad – opdatering ved Niels Andersen
En brusekabine kan fås for 10.000 kr. Der skal ikke etableres ny rørføring. Vi afventer
Grupperådsmødet og lader ideén modnes.
4. Bålhytte (v. Thomas Nord-Larsen)
4.1. Fremdrift i projektet
Næsten færdig. Der har igennem projektet været meget begrænset deltagelse fra forældrene, mens
ungbukke og andre af Tordenskjolds soldater har været aktive.
4.2. Indvielse
Bålhytten indvies ved Sct. Hans – indvielse ved Jens Jørgen Nygaard og Jens Velsboe
5. Familielejr (v. Jeanette Sjölin)
Tilmelding – meget få tilmeldte
Indbydelse på hjemmeside og gruppeweb
Der blev spurgt til muligheden for deltagelse af eksterne. Normalt er det således at spejdernes familie
og venner er velkomne og vi vil ikke begynde at invitere kommunens borgere
6. Stafet for Livet (v. Thomas Nord-Larsen)
6.1. Deltagelse
Deltagelsen var forholdsvis ringe for spejderne og deres forældre. Der var tilmeldt 57 personer
6.2. Planlægning
Sponsorater – noget er der samlet. Hvis vi skal deltage ved næste Stafet for Livet bør dette vedtages
tidligere blandt lederne og meldes ud tidligere.
7. Sct. Hans (v. Thomas Nord-Larsen)
Planerne er lagt for arrangementet. Græsset mangler at blive slået, men Jens Jørgen Nygaard har lovet
at kommunen får det klaret
8. Gruppehåndbog (v. Niels Andesen)
Gruppehåndbogen foreligger nu i en ny version. Jeanette vil gerne læse korrektur. Anders V skal

sørge for at bidrag fra de enkelte grene til håndbogen.
9. Seniorhytten (v. Ulf Molich)
Ulf var ikke til stede, men Thomas Nord-Larsen fremlagde resultaterne af samtaler vedrørende den
noget faldefærdige hytte.
9.1. Hvad skal der ske med seniorhytten?
Grundet hyttens affektionsværdi bør den bedst muligt bevares
9.2. Projekt ”Red hønsene i hønsehuset”
Seniorerne laver en plan og vender tilbage til bestyrelsen med et udkast.
10. Vedligehold af Maglevad
10.1.
Viceværtposten
Morten har sagt ja. Vi holder møde den 26/6.
10.2.
Planlægning af arbejdsdage
Det gør vi på denne dag
10.3.
Rengøring
Thomas Fremlev og Jesper Kok har ikke vendt tilbage. Spørgsmålet er hvem der så skal gøre det?
Stendollars-ordning eller Biografbillet ordning?
Stenni laver en ordning og foreligger en plan.
11. Forsikring og klatrevæg (Boye)
Ingen dækning af klatrevæg. Boye checker hvad en forøgelse af forsikringssummen kan koste.
12. Gennemgang af visse poster på 2013 budget
12.1.
Telefon og internet (v. Thomas Fremlev)
Jeanette ringer til TDC for et forbedret forslag
13. De næste møder
17/9-2013
14. Udestående punkter
15. Eventuelt
”Forældremøde” for at bygge relationer til forældrene
Brugerbetaling
Vedligehold i fbm spejdermøder

