REFERAT AF LEDER OG BESTYRELSESMØDE HOS STENLÆNDERNE 19.JANUAR 2012

Til stede: Paw, Camilla, Jacob, Jette,Jens,Dennis, Niels, Kim, Thomas, Carsten, Helle, Pernille,
Anja, Doris.
Afbud fra Anders Cowland.
Tilføjelse til dagsorden: Klaus Jacobsen fra Egedal Rotary klub kommer og orienterer om
økonomisk tilskud til shelter og bålhytte.
Ad 1: Doris Skov Larsen valgt som referent.
Ad 2: Referat fra sidste møde godkendes uden kommentarer.
Ad 3: Grupperådsmødet 2012 afholdes mandag d. 27. februar 2012 på Maglevad
3.1: Driftsregnskabet fra 2011 gennemgås og udsendes i forbindelse med
indkaldelse til grupperådsmødet.
3.2: Budget 2012 gennemgås. I budgetlægningen er der taget hensyn til antallet af
spejdere i afdelingerne, aktuelle ønsker for det kommende år og almindelig
rimelighed. Der opfordres til at finde på spændende aktiviteter og projekter,
således at pengene kommer de aktive spejdere til gavn og glæde.
3.3: Jens Velsboe vil gerne fortsætte endnu 1 år som gruppeleder, men derefter
skal der findes en afløser til posten.
Følgende er på valg i 2012:
Civile: Helle og Dennis er på valg. De ønsker ikke genvalg.
Ledere: Jens Velsboe, Kim Andersen og Jesper Kok er på valg. Derudover skal
vælges en afløser for Paw, der stopper som leder
Unge: Jacob, Camilla og Anders Juel er på valg.
Ad 4: Ledersituationen i afdelingerne gennemgås. Konklusionen er at der pr. 1. august
mangler ledere i Minigrenen. Jens og Thomas skriver et indlæg i Rullen vedr. sagens
alvor. Endvidere arbejder Jens ihærdigt - ved talens magt – på at finde nye ledere.
Paw stopper som leder pr. 1. august 2012, men fortæller at han stadig står til
rådighed i forbindelse med ”oplæring” af nye ledere.
Klokken er 20 og Klaus Jacobsen fra Egedal Rotary klub informerer og forklarer:
Rotary er en verdensomspændende organisation der har til formål at yde humanitær hjælp
og arbejde for fred og goodwill i verden – også lokalt. Egedal Rotaryklub har valgt at støtte
Stenlænderne økonomisk til indkøb af shelter og bålhytte. Det skal foregå ved hjælp af
Rotarys Auktion Portal. Kort sagt fungerer det på samme måde som Lauritz.com og andre
internet baserede auktioner. Forskellen er bare at folk der sætter ting til salg donerer
genstand og de penge salget indbringer til vores shelter/bålhytte. Se mere på :

www.Rotary-auktion.dk. Der skal også findes sponsorer til netop vores projekt der så
synliggøres på Portalen.
Konklusionen på Klaus´ besøg var, at vi lægger link på hjemmesiden og Link i Rullen.
Thomas sørger for dette.
På længere sigt kan egnede indleverede ting til Stenlændernes loppemarked komme på
auktionsportalen, men dette sættes på dagsorden til bestyrelsesmøde. Jens og Dennis
lufter ideen hos Ungbukkene – finder ud af om nogle Ungbukke vil påtage sig arbejdet at
tage billeder af evt. effekter og lægge disse ud på portalen.
Ad 5: Gruppelederen har fået tilsendt informationsmateriale vedr. spejdernes lejr 2012.
Disse informationer er også tilgængelig på 2012 hjemmesiden.
Stenlænderne har forhåndstilmeldt 40 spejdere. Planen er at de ældste mikroer skal
have mulighed for at deltage. Endelig tilmelding finder sted i foråret og invitation
Spejdernes lejr 2012 udsendes snarest.
Ad 6: Kontrakten mellem Egedal kommune og Stenlænderne er næsten klar.
Bilag 1 vedr. matrikelnr. på teltplads mangler og formuleringen vedr. ændring på
beplantning skal omformuleres. Thomas sørger for dette samt endelig underskrift.
Ad 7: Morten Frederiksen orienterer os om vedtægter for museet.
Vedtægter er en forudsætning for at være med i et samarbejde med andre nordiske
spejdermuseer. Derfor blev de lavet i 1991. Der blev ændret i vedtægterne i 1995 og
behov for endnu en ændring er opstået..Fordele ved ændringer i vedtægterne
forklares af Morten Frederiksen og vedtages straks herefter ( vedhæftet dagsorden).
Ad 8: Carsten orienterede om netbaseret betaling af kontingent og ture/lejre.
På ” Den nye hjemmeside ” , Gruppeweb, eksisterer der allerede et betalingsmodul
Der findes elektroniske værdikoder, der fremover kan anvendes til betaling med
Stendollar. Carsten vil forhøre sig på Korps kontoret hvorvidt DDS – og således
Stenlænderne allerede har adgang til at benytte sig af betalingsmodulet. .
Ad 9: Thomas og Niels orienterer om introduktionsfoldere til nye ledere, der er under
udarbejdelse. Foldere til nye spejdere og forældre findes allerede. Disse foldere
er ment som et dynamisk dokument der kan ændres efter behov.
Jette oplyser at dokumentet vedr. udlejning af Maglevad er afprøvet og fungerer
tilfredsstillende.
Ad 10: Udestående punkter og evt. tages under samme punkt gr. fremskreden tid.
Ad 11: Besked fra vicevært Tim: Industriopvaskemaskinen er klar til afhentning hos Tim.
Thomas og Niels afhenter den ved lejlighed.
Der er aftalt service og rensning af filtre i varmesystemet i uge 4
Der er talt med elektriker.
Camilla efterlyser nye indmeldelsesblanketter. Paw rekvirerer dem hos korpset.

Duelighedstegn ligger samlet i et skab på kontoret.
Computer-rummet skal låses hver gang Maglevad forlades.
Vi har fået 500 træer fra DSB der kan anvendes som rafter. Ganløse hjælper til med
fældning og afhentning af disse i oktober måned.
Jette fortæller at rigtig mange skoleklasser ønsker at låne Maglevad og ønsker derfor
at spejderarrangementer på Maglevad reserveres og aftales i god tid. Spejderne har
stadig fortrinsret til lån af Maglevad.
Carsten orienterer om Spildopperne. Frem til og med juni måned er der fuld dækning
af vores weekender. Kig på hjemmesiden og se de ledige weekender i Slusen – og
vi opfordres til at melde os til de ledige weekender. Alle spejdere der har tilmeldt
sig slusetømningen i 2012 bliver inviteret med til Bon Bon land – også de der først
har skrevet sig på i december måned.
Der forsvinder af og til ting fra Slusen. DET MÅ IKKE SKE.
Der efterlyses udløbsdato for Stendollars. Dette besluttes på næste bestyrelsesmøde.
Måden vi værdsætter frivillig arbejde diskuteres. Her tænkes specielt på hjælpere i de
forskellige afdelinger. Dette bør sættes på som et punkt på bestyrelsesmøde.
Klanen fortæller at de er i gang med at planlægge en aktivitetsdag for bestyrelse og
ledere. .Invitation kommer snarest.
Og så har klanen fået et midlertidig nyt medlem: En italiensk studerende.
Således opfattet og forfattet.

Doris Skov Larsen

