Referat af bestyrelsesmøde hos Stenlænderne, mandag den 21.03.2011.
Tilstede: Thomas Nord-Larsen, Paw W. Larsen, Jens Velsboe, Jesper Kok, Dennis Fremlev og
Helle G. Larsen
Referent: Helle Grønbæk Larsen

Pkt. 1: Konstituering af bestyrelsen.
Bestyrelsen blev konstitueret. Thomas fortsætter som formand, Dennis som kasserer og Jens som
gruppeleder.
Pkt. 2: Opfølgning på grupperådsmøde
Pkt. 2.1 – Grupperådsmødet er blevet godkendt af Ege Division og er nu til godkendelse hos
korpset.
Pkt. 2.2 – Den manglende opbakning til grupperådsmødet blev diskuteret. Hvad kan vi gøre
fremover for at fremme opbakningen? Der kom forslag om en mere personlig indbydelse, evt. gratis
mad til de fremmødte, gøre det mere klart at søskende er velkomne, have egen mad med
Pkt. 3: Kontraktforhandling med kommunen vedr. Maglevad.
Det blev besluttet at hvis der ingen juridisk forskel er mellem ”lejekontrakt” og ”brugsretsaftale” så
skal kontrakten godkendes og underskrives snarest mulig af kommunen samt formanden og
gruppelederen.
Pkt. 4: Ledersituationen.
Pt. Mangler der ikke nogen ledere, men efter sommerferien vil der være huller. Gruppelederen er
dog fortrøstningsfuld, da dette ikke er noget nyt. Det er en naturlig udvikling at nogle ledere søger
nye udfordringer og at nye kommer til.
Der arbejdes på en lederprocedure og en brochure.
Pkt. 5: Sheltere
Pkt. 5.1 – Et shelter er bestilt og bliver efter planen opsat lørdag den 9. april. Den ideelle placering
af shelteret vil være der hvor raftestativet står. Det undersøges om raftestativet kan flyttes og om det
kan nås inden den 9. april. Tropsspejderne vil lave en højtidelig indvielse af shelteret en tirsdag
(præcis dato endnu ikke fastlagt).
Pkt. 5.2 – Efter ibrugtagning af det første shelter vil Thomas Nord-Larsen skrive en ansøgning om
endnu et shelter. Ansøgningen fremsendes i første omgang til Jens Velsboe.
Pkt. 6: Divisionssommerlejr 2011
Der indkaldes til forældremøde den 1. juni. Indbydelser hertil udsendes i begyndelsen af maj.
Der skal laves en power point-præsentation til forældrene.
Da divisionssommerlejeren handler om at være grøn er udgangspunktet at alle skal ankomme til
lejren på cykel.
Gavedag skal arrangeres
Betaling – der skal arbejdes på ny procedure så det kan foregå mere elektronisk (tjek evt.
kollingspejderne.dk) der kan betales med stendollars og kontanter.
Vi skal have en plan for stendollars, således at de kun kan benyttes én gang, men de skal kunne
benyttes både manuelt og elektronisk. Spørg evt. Casten om vi kan lave en database i excel.

Pkt. 7: Udvalg
Som udgangspunkt bør alle udvalg indeholde minimum et bestyrelsesmedlem, gerne de civile.
Pkt. 7.1 – Fastelavn var som altid en stor succes. Der var 168 personer mødt op, mange forældre var
også udklædte. Der var et overskud på 700 kr.
Fastelavnsudvalget for næste år, 2012, består af Thomas Nord-Larsen og Dennis Fremlev
Pkt. 7.2 – Skt. Hans, Poul Salling er formand for udvalget, Doris Skov og Jesper Kok er også
medlemmer af dette udvalg. Kok er brændehenter.
Pkt. 7.3 – Familielejr, Udvalget består af Thomas Nord-Larsen, Helle G. Larsen, Helle? (ny
suppleant i bestyrelsen) samt ? (mor fra Ballerups spejdergruppe). Familielejren foregår 27+28
august. Der udsendes mail til interesserede om møde i april til brainstorming.
Pkt. 7.4 – Gruppeudvikling – gerne med forældre
Forældrepatruljer – der har været ønske om oprettelse af forældrepatruljer hos Kok
Hvad er vores VISION – hvor vil vi hen
Vi er meget lavpraktiske og gode til at løse problemerne, men hvorfor bliver de løst på den måde de
gør.
Modstand udvikler
Pkt. 8: Udestående punkter
Gulvet i laden skal slibes, Thim B Larsen (viceværten) og Kok finder ud af hvad der skal stå i
beskrivelsen så indhentning af tilbud bliver så enkel som mulig og alle udbydere svarer på ”det
samme”.
Revidering af gruppehåndbog – Thomas Nord-Larsen
Børneattester – der er kommet en ny lov, der gør at der skal indhentes børneattester fra
patruljeledere og patruljeassistenter.
Datoer for fremtidige bestyrelsesmøder: onsdag den 4.maj kl. 19 – Helle L. medbringer kage, 16.
juni, Carsten medbringer kage, 30. august Kok medbringer kage, 12. oktober, kage?, 24. november,
kage?
Pkt. 9: Eventuelt – ingen bemærkninger

