Referat fra Bestyrelsesmøde d. 8/5 2012
Tilstede:
Thomas Nord-Larsen, Tina Frimann, Niels Andersen, Carsten Nørgaard, Doris Skov
Larsen, Jens Velsboe, Kim Andersen, Paw Larsen, Pernille Busk Poulsen, Jesper
KOK Jørgensen, Jeppe Majlund Kristensen, Jacob Cowland, Ulf Molich, Anders
Cowland
Fraværende:
Martin Hansen
1. Referent
Som referent blev valgt Carsten Nørgaard
2. Referat fra sidste møde
Godkendt.
3. Vedligeholdelse af Maglevad
Opvaskemaskine
Der står en opvaskemaskine og venter på at blive hentet hos Tim.
Niels og Thomas henter den og bringer den til Maglevad.
Udendørs tiltag
Thomas oplyste, at træværket på murværket trænger til at blive malet. Kommunen
betaler maling og materialer, men vi skal selv gøre arbejdet.
Der skal afholdes arbejdsdag inden Sankt Hans. Bestyrelsen ser d. 16-17 juni som
mulighed - evt. kun den ene af dagene.
Det blev bragt i forslag, at leje en brændeflækker til arbejdsdagen, så vi kan få stablet
brændet ordentligt.
Det blev aftalt, at Carsten kontakter Mogens og Keld i Hytteudvalget for at få planlagt
forløbet. Både Thomas og Jens ønsker at være med i planlægningsforløbet.
Jette har overblik over hvornår der er ledigt på Maglevad.
Gulv i laden
Carsten havde haft kontakt med et par gulvfolk, hvor den ene ikke var relevant, idet
han kun gjorde det i epoxybelægninger.
Det blev aftalt, at Carsten skulle gå videre med den anden, ABC byg i Allerød, der
havde givet en foreløbig pris på 140 kr. pr. kvm. (+ moms).
I øvrigt:
Jette gjorde opmærksom på, at spejderne betaler for belysningen på p-pladsen foran
laden.
Der var desuden enighed om at den udbrændte aviscontainer foran Maglevad burde
fjernes hurtigst muligt.
Thomas tager kontakt til kommunen/materielgården om de to ovenstående punkter
samt vedr. området der ikke længere er indhegnet ved materielgården for enden af
marken, hvor det flyder med maskiner og andet.

4. Øget optag hos Spidser og Pile
Pernille orienterede om en revideret hvervefolder for mikro- minispejdere, til
omdeling på Privatskolen samt om “tag-en-ven-med arrangement”, der havde været
en stor succes.
Det er planen at gennemføre spejderdage for mini-SFO’erne fra Lærkeskolen og
Privatskolen. Et arrangement, hun behøver hjælp til. Det blev aftalt, at hun skulle
maile mulige datoer ud, og at hun skulle have tilbagemeldinger på hvem, der kan
hjælpe.
5. Spejdernes lejr 2012.
Jens orienterede. Alle tilmeldinger er modtaget og ekspederet, på nær et nyt medlem.
Vi er ved at være tilmeldt aktiviteterne. Jens oplevede, at betalingen havde været
noget kaotisk, hvorfor “betalingsregimet” bør evalueres til næste gang.
51 Stenlændere tager af sted, hvilket er flere end oprindeligt antaget (der blev
forhåndstilmeldt 40).
6. Familielejr 2012.
Lejren bliver ikke nødvendigvis den sidste weekend i august som i tidligere år, da en
del af udvalget er forhindret. Det blev drøftet at holde oprykningen separat. De
nødvendige datoer meldes ud, når der har været møde i udvalget.
Der blev under punktet drøftet hvordan man aktiverer forældrene. Jens foreslog, at
bestyrelsen samles for at drøfte dette samt at få etableret en kommunikationsstrategi,
målrettet mod forældrene
7. Stenlænder T-shirt
Paw havde indhentet tilbud på T-shirt med tryk. Der var enighed om at undersøge
alternativer, før endelig beslutning. Jeppe ville undersøge hos Vistaprint.
Der udspandt sig en drøftelse af hvilken salgspris, der ville være rimelig. Jette
foreslog at dette indkøb blev kombineret med tidligere indkøb af T-shirts.
8. Kontraktforhandling vedr. Maglevad.
Thomas oplyste, at kontrakten mellem DDS Stenløse og Kommunen vedr. leje/brug af
Maglevad nu endeligt var på plads og underskrevet.
Punktet lukkes.
9. Divisionsrådsmøde.
Thomas orienterede fra Grupperådsmødet.
10 Opdatering af Gruppehåndbog.
Er under revidering, men er et længere projekt. Den forventes net-baseret fremover,
og der gennemføres konsekvensrettelser og forenklinger, så navne udgår og erstattes
med “funktioner”.
11. Udestående punkter.
Vareprøver på jakke/fleecetrøjer gik rundt. Det er meningen, at disse udleveres til
ejendom til ledere/medhjælpere, der har udøvet det i mindst et år.
Det blev besluttet, at udvalget har råderet op til 500 kr. pr. stk. til indkøb af disse

trøjer/jakker.
12 EVT.
Thomas takkede for arrangementet af LOB.
Han oplyste desuden, at der ikke rigtigt var nyt om brændeskur/shelterprojektet, men
at der nu var ting til salg på Rotary.
Næste møde: tirsdag 4 september.

