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Indkaldt af: BF

Mødetype:

Bestyrelsesmøde

Referent: Carsten
Deltagere:

Thomas, Dennis, Jens, Doris, Paw, Helle og Camilla.

Referat
1. Kontraktforhandling vedr. Maglevad (orientering ved Thomas)
Kontrakten er en brugsaftale. Kommunen havde enkelte bemærkninger/spørgsmål som Thomas har
kommenteret/besvaret. Der var enighed i bestyrelsen om Thomas bemærkninger.
 Spørgsmål om ikke spejderne skulle kunne opsige aftalen hvilket ikke fremgik.
 Bygningsgennemgang hvert tredje år. Denne betragter spejderne som af orienterende karakter.
 Fremleje må ikke finde sted, hvilket vi er indforstået med. Vi er dog ikke ubetinget tilfredse med
at korte udlån i hvert enkelt tilfælde skal godkendes af Kommunen.
2. Betaling af kontingent og for ture og lejre
2.1. Netbaseret løsning?
Mulighed for at etablere en netbaseret løsning, med mulighed for at betale med Visa/Dankort,
blev drøftet. Det blev besluttet at undersøge nærmere, hvilke muligheder der er. Herunder hvad
DDS kan tilbyde af løsninger.
Flere spørgsmål til afklaring: Kan systemet automatisk generere deltagerlister ud fra registrerede
indbetalinger? Kan der skabes sammenhæng mellem betalinger og tilmeldinger?
Koldingspejderne anvender et system. Det blev aftalt at Carsten kontakter dem for indhentning af
erfaringer mv.
Herefter inddrages Dennis og et par ledere for at få stillet kravene til et system.
2.2. Stendollars og andet godt?
Problemstilling vedr. integrering af Stendollars i et elektronisk betalingssystem. Punktet blev
behandlet under ét med 2.1.
Carsten orienterede om Spildop udbetalingerne (Kr. 13.500) for 2010, der nu er på vej ind på
kontoen.
3. Introduktionsfolder til nye ledere (v. Thomas)
Status uændret. Thomas har ikke haft mulighed for at udfærdige udkast. Planen er at udarbejde et
udkast, som Niels Andersen kan sanity-checke, og som tager udgangspunkt i Kims materiale.

4. Jens’ hemmelige projekt (v. Jens)
Projekt ”Spejderne tilbage til samfundet”. Handler om at synliggøre spejderne i folks bevisthed. Om
at integrere spejderne i det daglige billede. ”Hvorfor pakker nogle spejdere uniformen væk, når de
kører til og fra aktiviteterne”?
Jens har brug for at kunne inddrage andre (spejdere/ledere/civile) i projektet, der tager sit
udgangspunkt i at spejderne er eksperter i børn og unge.
5. Indvielse af shelter (v. Jesper Kok)
Foregår 10/5 kl. 1900.
Borgmesteren er inviteret – skal dog ikke være dén, der indvier shelteret.
Der vil være forskellige spejderaktiviteter på aftenen.
6. Nyt fra divisionsrådsmødet
Carsten orienterede fra Divisionsrådsmødet, hvor det primære tema var Spejderbevægelsen i
samfundet. Man arbejdede over emnet ”hvad kan vi tilbyde samfundet (Kommunen), der til gengæld
støtter os”.
God foredragsholder, der forstod at inddrage deltagerne.
7. Divisionssommerlejr 2011 (v. Jens)
39 tilmeldte. Junior og Trop cykler til Gurredam og alle hjem igen med toget. Samlet ankomst til
Maglevad, hvor forældrene bedes være tilstede en times tid før for at tømme trailer og rydde op, så
alle kan komme hjem i ordentlig tid.
Minierne cykler ikke til Gurredam.
8. Indretning af kontor i stuehus
Kontoret indrettes med 2 PC. De forsynes med Open office for ikke at kompromitterer
ophavsrettigheder. Evt. opsættes en printer. Det er meningen, at lederne skal indrette lokalet, så det
passer til deres behov.
Opsætning af vægkalender og whiteboard/kridttavle blev bragt i forslag.
9. Køleskab i stuehus
Enighed i bestyrelsen om at så længe der ikke må soves i stuehuset, er der ikke behov.
Rengøring blev desuden drøftet under dette punkt: Thomas vil kontakte Erik Harefod for at høre om
deres ordning (ældre, der hjælper med rengøring).
10. Udestående punkter
Tim har skrevet en specifikation på afhøvling og lakering af gulvet i laden. Denne videresender Jens
til Thomas.
Jens har købt nyt flag.
Jens ønskede at næste møde bliver et kombineret bestyrelses-/ledermøde. Dette blev tiltrådt.
11. Eventuelt
NIL.

Praktiske forhold:
Næste møde:

16/6 kl. 1900

