Referat af bestyrelsesmøde hos Stenlænderne onsdag d. 12 oktober 2011.
Til stede: Thomas Nord-Larsen, Jens Velsboe, Dennis Fremlev, Helle G.Larsen, Jette Velsboe,
Jakob Cowland, Niels Andersen
Afbud: Kim Andersen, Doris S. Larsen, Ulf molich
Ikke fremmødt : Carsten Nørgaard, Jesper Kok Jørgensen, Paw Winther Larsen, Jeppe majlund,
Camilla Gislinge, Anders Juul, Anders Cowland

Pkt. 1: Referent:
Niels Andersen

Pkt 2: Referatet fra foregående møde
Der var ingen kommentarer til sidste mødereferat

Pkt 3: Kontraktforhandling vedr. Maglevad (orientering ved Thomas)
Forberedende gravearbejde på teltpladsen er blevet afværget af TNL, idet entreprenørfirmaet var
ved at gøre klar til anlægsarbejdet, men på det forkerte sted.
Kontrakten for brugen af Maglevad, oplyses af TNL, til at skulle være lige på trapperne. TNL har
haft kontakt til Peter Rugholm fra kommunen, og denne lovede at kontrakten snarest var på vej.

Pkt.4: Betaling af kontingent for ture og lejreNetbetaling
4.1 Netbaseret løsning
Anders Juul skulle have undersøgt muligheder og pris for oprettelse af netbetaling via Gruppenet,
men tilbagemelding mangler.
Risikoen for at forældrekontakten kan gå tabt ved netbetaling, men det vurderedes at netbetalingen
måtte gå forud for forældrekontakten, som efterfølgende må etableres på anden vis.
Funktionen testes af på junior´erne i en måned, inden fuld udrulning til resten af gruppen.
Økonomiudvalget undersøger mulighederne, og Dennis kontakter Koldingspejderne for at høre
deres erfaringer.
Løsning skal præsenteres på næste møde
4.2 Stendollars og andet godt
Det er med korpsets betalingsløsning ikke muligt at anvende stendollars. Dog vil man i et felt
muligvis kunne angive om man betaler med stendollars og i givet fald hvor meget. Det vurderes for
nuværende at det vigtigste er at få netbetalingen i gang – så må man eventuelt se på stendollars og
andet godt senere.

Pkt 5: Spejdernes lejr 2012
5.1 Orientering

Lederne har nedsat et sommerlejrudvalg der udarbejder budget, indkøbsplan og forestår
detailplanlægning.
Kvartersmøde har været afholdt.
Stenlænderne skal bo i kvarter sammen med FDF, De Grønne Pigespejdere og De Grønne Spejdere.
Seniorvæbnere fra FDF-Stenløse og Ølstykke tages med Stenlænderne, idet de selv mangler ledere.
Fra Stenlænderne forventes der ca. 35 spejdere og op til 15 ledere.
5.2 Forældremøder
Der er indkaldt til forældreinformationsmøde på Lærkeskolen d. 10/11.
5.3 Spejdernes egenbetaling
Deltagerprisen (uden tilskud) er kr.1700, der til kommer enten transport af egne rafter eller køb af
nye til levering på lejren. Det blev vedtaget at deltagerbetalingen skal udgøre kr. 975, og der er ikke
flersøskenderabat.

Pkt 6 : Introduktionsfolder til nye ledere
Der er udarbejdet tre nye foldere henholdsvis ”Verkommen til Stenlænderne”, ”Velkommen til nye
spejderforældre” og ”Velkommen til den nye Stenlænderleder”.
Disse blev gennemgået. Folderen til nye spejdere blev besluttet skulle tilrettes hurtigst muligt og
trykkes i 30 eksemplarer, og herefter løbende tilpasses eventuelle forbedringer.
Niels har opgaven med at få folderne gjort klar.

Pkt 7: Befordring for unge ledere
Muligheden for omkostningsdækning for unge ledere, der bor længere væk, blev vurderet.
Umiddelbart har Stenlænderne samlet set større gevinst af at betale transportomkostningerne, end at
miste unge ledere der har gennemgået lederkurser. Dette er baseret på, at unge ledere ofte flytter
væk fra Stenløse når de går i gang med at studere, og efterfølgende ikke har tilstrækkelig økonomi
til at komme til de ugentlige møder.
Det blev vedtaget at der kan ydes et tilskud til studerende på SU, der har gennemgået DDS’
lederkursus. Der tages stilling i hvert enkelt tilfælde efter ansøgning til økonomiudvalget.

Pkt 8: Arbejdsdag
Lørdag d. 29/19 kl. 10 bliver der arbejdsdag. Vicevært Tim skal tages med på råd for hvilke
opgaver der skal løses.
Opgaveforslag sendes til Jette hurtigst muligt.
Jette udsender invitationer og udarbejder en arbejdsliste.

Pkt 9: Opvaskemaskine
Opvaskemaskinens funktion har i længere tid været svingende, men nu løber vandet du af den.
Dennis tilbød at forsøge at udbedre den. Såfremt den ikke kan repareres, indkøbes der ikke en ny.

Pkt 10: Udestående punkter

Gulvet i laden.
Der blev i foråret og forsommeren gjort forsøg på at indhente tilbud på en lakering. Der blev selv
efter flere henvendelser kun afgivet ét tilbud, der synes meget dyrt. Gulvet trænger meget og
opgaven med at indhente tilbud ligger hos hytteudvalget.

Rafter der ligger i Nordsjælland
Jesper Kok har tidligere lovet at tilbagebringe disse, men opgaven er pt. ikke udført.
Materielrummet
Materielrummets økser, spader og save skal flyttes til depotrummet ved siden af ladeindgangen. En
oplagt opgave til arbejdsdagen.
En del materiel trænger til reparation eller udsmidning. Ansvarsfølelsen for det fælles materiel
halter lidt, og der gives ikke besked til materielmestrene når noget skal udskiftes.
Der blev besluttet, at der ophænges en udvalgsliste i rummet, så det tydeligt fremgår hvem der skal
kontaktes ved defekt materiel. Samtidig opsættes en udvalgsliste på ladens opslagstavle samt i
lederkontoret. Niels opsætter udvalgslister.
Der oprettes en ”materiel@stenlanderne.dk”, så alle fremover kan maile bestillinger. Jens kontakter
Poul Salling med denne opgave.
Klatrevæg
Der er kommet tilbud på kr. 340.000 for en klatrevæg.
Det foreslås at der oprettes et klatreråd eller en klatreforening med egen bestyrelse. Dette vil være
foreneligt med spejdernes aktiviteter. Der skal udarbejdes en plan for dette.
Der blev ikke besluttet yderligere vedrørende dette.
Museets nye vedtægter
Museets nye vedtægter blev fremlagt. Museets vedtægter skal gennemgås i samarbejde med
museumsudvalget, for at sikre en fælles accept af indholdet, og bør derfor fremlægges ved næste
bestyrelsesmøde.
Rengøring efter de enkelte spejderaktiviteter / møder
Endnu engang blev rimeligheden i, at spejderne skal bruge deres korte mødetid til også at feje,
vurderet. Muligheden for enten en opgavebetalt rengøring, eventuelt udført af seniorerne, eller
skiftende forældreudført rengøring blev vurderet.
Der skal findes en varig løsning, samt udarbejdes en rengøringsplan så det fremgår hvad der skal
udføres.
Hytteudvalget har denne opgave.
Det nye lederkontor
Det nye lederkontor skal indrettes. Niels er i gang og forventer opgaven afsluttet inden månedens
udgang.

Pkt 11: Eventuelt
Ingen yderligere kommentarer

Næste møder:
Næste bestyrelsesmøde bliver d. 19. januar 2012 kl. 19.00 - Niels Andersen har kage med.
Næste grupperådsmøde bliver d. 27. februar 2012 kl. 18.30

Således opfattet og refereret.

