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----- Punkter på dagsordenen ----1. Valg af referent
Niels Andersen
2. Referater fra foregående møder
Thomas Nord-Larsen tilføjer at Økonomiudvalget har afholdt møde med Museumsudvalget vedrørende de
i det tidligere referat nævnte budgetoverskridelser. Museet vil gerne have tilføjet referatet fra næste
bestyrelsesmøde at der er tale om misforståelser idet der var tale om et á conto beløb, hvor der ville indgå
noget egenbetaling. Der blev på mødet indgået aftale om at museet bruger et budget på samlet set 2794 kr
og hermed har en tilbagebetaling for deres museumstur på 1371 kr. Udgifter til ture med egenbetaling skal
fremadrettet aftales med bestyrelsen/økonomiudvalget.
Tambourkorpset tidligere oplyste overskridelse af eget budget var baseret på en konteringsfejl. Fejlen er
nu rettet og tambourkorpset har i stedet et overskud på kr. 64.
3. Grupperådsmøde 2013
3.1. Regler
Thomas Nord-Larsen oplyste om korpsets regler for afholdelse af grupperådsmødet. Herunder regler for
rettidig indkaldelse mv.
3.2. Tidsplan (indkaldelse, afholdelse)
Grupperådsmødet afholdes d .25. februar kl. 18.30. Mini-lederne vil forsøge at arrangere et miniarrangement, evt. et teaterstykke, der kan øge forældredeltagelsen, samt give mødet et anderledes islæt.
Ganløsespejderne kommer og overtager både Mikro-og Minispejderne denne aften, således at hele
ledergruppen har mulighed for at deltage i grupperådsmødet.
Der skal uddeles invitationer med dagsorden, 2012 regnskab og 2013 budget. Thomas Nord-Larsen og
Ann-Charlotte fremsender dette til Niels, der herefter forestår uddelingen.
Uddelingen skal være tilendebragt senest d. 3. februar.

Thomas Nord-Larsen og Anders Nordentoft Velsboe (opstillende gruppeleder) udarbejder i fællesskab en
udviklingsplan for Stenlænderne.
Thomas Nord-Larsen og Jens Velsboe forbereder hver en beretning
3.3. Bestyrelsens sammensætning
Thomas Nord-Larsen oplyste om antallet, typen og årsagen til sammensætningen.
Bestyrelsen bør principielt sammensættes så der er en ligelig 3-deling eksisterer mellem antallet af unge
(under 24 år), ledere og civile (forældre). Hos Stenlænderne er der 5 unge, 5 ledere og 5 civile samt et
antal suppleanter.
Civile:
Thomas Nord-Larsen
Niels Andersen
Ann-Charlotte Nørskov
Doris Skov Larsen
Carsten Nørgaard
Boye Benzon Benzoni
Jeanette Sjölin

Optiller?
Genopstiller
Ej på valg
Genopstiller
Genopstiller om nødvendigt
Genopstiller ikke
Opstiller
Opstiller

Ledere:
Pernille Hasse Busk Poulsen
Jesper Kok Jørgensen
Kim Andersen
Paw W Larsen
Jens Velsboe
Rikke Velsboe
Anders Nordentoft Velsboe

Ej på valg
Ej på valg
Ej på valg
Genopstiller ikke
Genopstiller ikke
Opstiller
Opstiller

Unge i bestyrelsen:
Martin Hansen
Anders Cowland
Jacob Cowland
Jeppe Majlund Kristensen
Ulf Molich
AnnaVelsboe

Ej på valg
Ej på valg
Ej på valg
Genopstiller ikke
Genpstiller
Opstiller

Til korpsråd opstiller Camilla og Jacob
Til divisionsråd opstiller Thomas Nord-Larsen, Doris og Kim. Her er 2 ledige poster.
4. Budget 2013
4.1. Grenenes budgetter
Det foreløbige regnskab for 2012 blev gennemgået.
Igen har Stenlænderne formået at øge overskuddet, trods et højt aktivitetsniveau. Dette skyldes at en
forventet omkostning på lakering af gulvet i laden blev dækket af kommunen, planlagt teltanskaffelser
blev udskudt til 2013 samt at Jens gennemførte et indtægtsgivende arrangement for Hempel Fonden.
Desuden har Tambourkorpset selv skaffet penge til nyanskaffelser og der er kommunen har bekostet en
ny opvakskemaskine
Yderligere besparelse er baseret på udskydelse af bålhytte/shelter, idet Thomas Nord-Larsen og Jens
Velsboe arbejder på at skaffe fondsmidler til opførslen.
4.2. Udvalgenes budgetter
Økonomiudvalgets forslag til buget for 2013 blev gennemgået og tilpasset i det omfang der var relevant

Tambourkorpset fik en ekstraordinær tildeling til dækning af diverse instrumenter og tilbehør således at
det samlede budget blev 7850 kr.
Brages forbrug har været svingende afhængigt af deres aktivitetsniveau. Da Brage i år planlægger en dyr
tur til Island blev det accepteret at budgettet for denne gren blev 13350 kr. Yderligere midler til turen skal
skaffes ved indtægtsgivende aktiviteter..
Hræsvelgr udarbejder et forbedret budget snarest.
4.3. Øvrige
Budgetterne blev gennemgået og tilpasset i det omfang der var relevant.
4.3 Øvrige
Budgetterne blev gennemgået og tilpasset i det omfang der var relevant
Thomas Velsboe undersøger muligheden for en billigere internetforbindelse samt en anden telefonløsning. Evt. ophører Maglevads telefon.
Thomas Nord-Larsen undersøger mulighederne for prisreduktion af forsikringsomkostningerne.
Thomas Nord-Larsen informerede om mulighederne for en optimering af de enkeltes bilagshåndtering og
budgetlægning. Herunder er det vigtigt at der udfærdiges et regnskabsbilag til kassereren for de
forskellige aktiviteter og at dette bilag underskrives. Dette vil reducere arbejdsbyrden for kassereren og
hindre misforståelser og fejlkonteringer.
5. Ledersituationen
5.1. Valg af ny Gruppeleder
Anders Nordentoft Velsboe opstiller til posten og blev valgt.
5.2. Ledersituationen i grenene
Mikro: Pernille Poulsen, Jan, Bettina, Morten og Andreas
Mini: Jacob Cowland, Rikke Velsboe, Ida, Anna Velsboe og Martin Hansen
Junior: Kim Andersen, Lisbeth, Lars Møller
Troppen: Jesper Kok, Jeppe Majlund og Carsten
Senior: Jacob Cowland og Ulf Molich
Tambour: Thomas Velsboe
Pt. er der er venteliste til Mini´erne da tilstrømningen af spejderaspiranter er større end
ledertilstrømningen
Der er uoverensstemmelse mellem Blåt medlems antal registrerede medlemmer og Stenlændernes egne
oplysninger. Thomas Nord-Larsen og Anders Velsboe opdaterer listerne.
6. Opdatering af Gruppehåndbog (orientering v. BF)
Forventes klar til korrekturlæsning i foråret. Grupperne bedes udarbejde en kort uddannelsesbeskrivelse,
så den røde tråd i spejderlæringen kan følges.
Thomas Nord-Larsen og Niels Andersen kontakter grenlederne for denne opgave.
7. Udestående punkter
Vicevært er endnu ikke fundet, men en kandidat overvejer muligheden for at påtage sig opgaven.
8. Eventuelt
Jette ønsker at overdrage udlånsansvaret og bookingfunktion af Maglevad til en anden.
Der blev opfordret til større fokus på oprydning efter de enkelte spejdermøder. Blandt andet skal materiel

fra loftet returneres til loftet, efter brug.
Der arbejdes på opsætning af hylder i trapperummet, samt mulighed for flytning af økser, save og skovle.
Museet tilbyder at indrette værkstedet eller deporrummet til en varig udstilling anno 1975, så de
nuværende spejdere kan se hvordan det var ”da far var spejder”.
Forslag om opsætning af brusekabine i laden blev fremsat, idet der ofte er længerevarende ophold på
maglevad.
Alle ovenstående forslag bringes op på næste bestyrelsesmøde.
Således opfattet og refereret – Niels Andersen

