Referat fra bestyrelsesmøde d. 30 august 2011:
Ad 1 (kontraktforhandling vedr. Maglevad):
Kontrakten er endnu ikke underskrevet.. Der bliver rykket efter den.. Igen..
Ad 2 (ansvarsfordeling for bestyrelsen i diverse udvalg):
Der mangler bestyrelsesmedlemmer i flere udvalg, så bestyrelsens beslutninger kan gennemtrumfes
i udvalgene.
Der mangler bestyrelsesmedlemmer i udvalgene: Hytteudvalg, museumsudvalg, loppemarked,
rulleudvalget og hjemmesideudvalget.
Det foreslås at hjemmesideudvalget og rulleudvalget lægges ind under pr-udvalget
ADMINISTRATIVT.. Det skal ikke påvirke den daglige drift af (under-)udvalgene, men blot gøre
at der er en administrativ kontakt. Der tages kontakt til de berørte udvalg for at forelægge ideen.
Hytteudvalgets roller: At observere og foranledige at mindre reparationer bliver udført.. Indhente
tilbud på større arbejder, planlægge (eller foranledige planlægningen af) arbejdsdage, lave en
prioriteret vedligeholdelsesplan. Carsten Nørgaard vælges til bestyrelsens tovholder i hytteudvalget.
Doris Skov Larsen kontakter Helle (??) og spørger om hun vil være tovholder i loppe-udvalget.
Inden næste møde er der styr på udvalgenes strukturer og planlagt et møde for hytteudvalgets
medlemmer.
Ad 3 (Betaling af kontingent og for ture og lejre):
Anders Juul bliver ansvarlig for at kigge på muligheden for at lave on-line betaling ved tilmelding
til ture. Specielt skal der også kigges på muligheden for ”rabat-koder” eller lignende til brug af
stendollars. Det er ikke opgaven at komme med en løsning, men blot undersøge mulighederne.
Stendollars laves om til 50-dollars sedler fra næste sæson for at gøre betaling mere fleksibel.
Ad 4 (Introduktionsfolder til nye ledere):
Det foreslås at der sættes sidetal på.
Niels modtager rettelser, og manglende informationer.
Det diskuteres om informationer til nye spejdere og spejderforældre skal indeholde beskrivelse af
forældrepatruljerne. Der drages ingen endelig konklusion.
Niels indkalder til et møde om tidligst 3 uger fra mødets afholdelse.
”Alkohol” og ”ungeattest” skal med på sedlen til nye forældre.
Ad 5 (Familielejr):
Familielejren var en succes, og mange lærte at trylle.
Selvom det regnede var det fedt at se forældrene tage en tørn.
Det præciseres at der intet er i vejen for at forældre og ledere tager sig et glas rødvin eller en øl ved
familielejren. Lederne har ikke ansvar for spejderne ved familielejren, og turen er derfor ikke en
spejdertur, men en familietur.
2114,- er brugt til årets familielejr. Derfra skal trækkes det der fås tilbage fra kommunen for
hytteleje.

Der er mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Udvalget opfordrer til at flere af de ældre spejdere deltager. Det tilstræbes hvert år at der er
aktiviteter for alle aldersgrene.

Ad 6 (BUS-møde)(Børne og Unge-Samarbejdet)
Der skal snakkes om bl.a. sommerlejren 2012. Sommerlejren er tænkt som en sommerlejr for alle
børn- og unge-foreninger, så er der nogen vi skal invitere med?
Ad 7 (kommunebesøg):
Kommunen kommer på kort besøg og ser på Maglevads vedligeholdelsestilstand. Thomas viser
dem rundt.
Ad 8 (Udestående punkter):
Jette fortæller om møde med brand-tjek-mand(?). Jette beder om 8000,- til en ABV, som gør
Maglevad god nok til en permanent overnatningstilladelse. Jette beder om et skriftligt tilbud inkl.
informationer om hvad de årlige omkostninger til godkendelser og kontroller er.
Jette fortsætter med at fortælle om udlån af Maglevad. Der indløber jævnligt nyt brænde fra lånerne.
A pros pros brænde, så besluttes det at brændeskurets tilblivelse foranlediges af hytteudvalget.
Jesper Kok er blevet ekstern konsulent på projektet. Jesper Kok undersøger priser og størrelser
indenfor 14 dage og fortæller om resultaterne til Carsten Nørgaard, Thomas Nord-Larsen og Jens
Velsboe.
Ad 9 (Eventuelt):
Der snakkes om kommunens sommerferietilbud om fx ”spejder-overnatning”.
Dennis informerer om at hans kasserer-tjans lakker mod en ende, så der må ledes med lys og lygte
efter en ny.
Seniorerne fortæller om besøg af kinesere, som var en stor succes. Seniorerne foreslås at sende en
kort historie (med billede) til rullen og DDS (Broen). Doris arbejder på at overtale Jacob.
Næste møde er onsdag d. 12. oktober.

