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Bestyrelsesmøde

----- Punkter på dagsordenen ----1. Valg af referent: Jeanette Sjølin blev valgt
2. Referater fra foregående møder: Ingen kommentarer
3. Etablering af brusekabine på Maglevad:
Der er et ønske om at etablere en brusekabine, da Maglevad efterhånden udlånes med overnatning,
og det er upraktisk, at der ikke er et bad.
Debatten går på, hvorvidt badet vil blive brugt og efterfølgende rengjort. Hvis det ikke er rent, vil det
ikke blive benyttet, så er det værd at etablere?
Der blev fremsat forslag om at kontakte kommunen, for at høre, om de vil betale for etableringen.
Afløb mv. skal genetableres, og det vil være relativ dyrt.
Vi bør nedsætte et udvalg til dette. Udvalget skal også fremsætte en specifikation vedr. renholdelse af
brusekabinen. Thomas vil gerne være behjælpelig med at forfatte et brev til kommunen.
Følgende blev valgt til udvalget: Niels Andersen, Dennis Fremlev.
4. Nøglesystemet på Maglevad (v. Anders Velsboe)
Jens Velsboe har været i kontakt med en låsesmed, som har fortalt, at vores låsesystem er forældet.
Derfor foreslås, at vi får installeret nye låse.
Vi bør skrive ud og efterlyse nøglerne, da vi ikke har fuldt overblik over, hvem der har nøgler, og vi
har akut nøglemangel.
Vi starter med at kontakte de personer, som vi mener ligger inde med en nøgle. Sideløbende indhenter
vi tilbud på nye låse / flere nøgler til vores nuværende låse.
Anders Velsboe kontakter låsesmeden. Jens og Anders kontakter personerne på nøglelisten.
5. Opdatering af funktioner i blåt medlem (v. Anders Velsboe)
Intet nyt. Anders Velsboe vil gerne gøre det muligt at opdatere emailadresser. Det undersøges også,
om man kan se, hvornår børneattesterne er opdateret. Vi arbejder på at indføre en årlig opdatering af
børneattesterne.
Anders Velsboe gennemgår, hvem der er ledere i de forskellige grene, og får opdateret Blåt medlem.
Hvis nogle bestyrelsesmedlemmer mangler login til Blåt medlem, så send en mail til Thomas.
6. Bålhytte
6.1. Ansøgning om byggetilladelse
Vi har ikke modtaget byggetilladelsen endnu, men har valgt at opføre bålhytten alligevel.

6.2. Forældredeltagelse
Der er meget dårlig opbakning fra forældrene. Kun fire tilmeldte i forskellige weekender.
Jens Velsboe opfordrer os alle til at hjælpe med at finde flere hænder.
7. Familielejr (v. Jeanette)
Vi har lejet Høbjerghus i Helsinge. Familielejren starter lørdag morgen kl. 10. Det er muligt at møde
ind allerede fredag aften, hvor man helt uforpligtende kan deltage i spejderhygge ved bålet.
Tema: Tilbage til rødderne.
Vi kontakter de ”gamle” spejdere for at høre, om de vil byde ind med nogle historier om, hvordan det
var at være spejder i ”gamle” dage.
8. LOB-tur (nyt fra klanen)
Klanen vil gerne afholde det efter sommerferien. Der arbejdes på, at det skal være en hel weekend.
De arbejder hen mod at finde en dato i september.
9. Sct. Hans (v. Thomas Nord-Larsen)
Der holdes møde i udvalget 1/5-13. Jens Jørgen Nygaard kommer og holder båltalen. Max. 12
minutter. (Viceborgmester i Egedal kommune).
10. Stafet for livet
Vi har oprettet et hold ”Stenlænderne”
10.1.
Indbydelse
Der er lavet en indbydelse. Deltager betaling for forældre og søskende (kr. 100/50).
Stenlænderne betaler for vores spejdere.
10.2.
Planlægning
Hver gren har deres ”egen” tur, som de selv planlægger.
Vi laver nogle boder med bål, snobrød, bygge med rafter, tur i sæbekassebil. Disse aktiviteter er
mod betaling.
Hele overskuddet fra projektet går til Kræftens bekæmpelse.
11. Vedligehold af Maglevad: Thomas har ikke hørt noget fra Morten Poulsen. Thomas har forsøgt at få
fat i en ny vicevært uden held.
11.1.
Planlægning af arbejdsdage
11.2.
Viceværtposten
12. Gennemgang af visse poster på 2013 budget:
12.1.
Telefon og internet (v. Thomas Nord-Larsen)
Intet nyt. Thomas Fremlev er ikke vendt tilbage. Priserne er ikke så attraktive, da vi betragtes
som en virksomhed, da vi har et CVR nr.
12.2.
Forsikringer (v. Ann-Charlotte)
Vi har en arbejdsskadeforsikring (for lederne) og en erhvervsforsikring.
Er vi underforsikret? Boye undersøger, om vi bør hæve dækningssummen.
Vi skal kontakte kommunen, for at høre, hvilke forsikringer kommunen har på Maglevad.
13. De næste møder
Næste møde 12/6-13 kl. 18.30-20.30
14. Udestående punkter
Rengøring i forbindelse med udlån af Maglevad.
Problemet er ikke ved udlån og weekendture. Det opstår ved de ugentlige møder, hvor der ikke er
afsat tid til rengøring.
Vi skal have lavet nogle opdaterede retningsregler for rengøring, køkken og køleskab.
Køkken og toiletter skal renholdes.
Efter hvert spejdermøde skal toiletterne checkes.

Der må ikke stå noget på bordene. Intet i køleskabet, når man forlader Maglevad.
Sæt opvaskemaskinen i gang. Næste mand tømmer.
Køkkenet er uoverskueligt. Vi bør rydde ud i vores udstyr, så der ikke står en masse på bordene.
Stenni vil gerne melde sig til at rydde op. Thomas kontakter Jette, så hun også kan være til stede.
Afskaf eventuelt affaldssortering.
Thomas kontakter kommunen vedr. affaldsløsningen på Maglevad, da vi ikke har andet end en
container til restaffald.
Der er et forslag oppe omkring at rengøring honoreres med biografbilletter. Der udloddes fire
billetter om måneden. Vi skal have lavet en vagtliste for rengøring – og en rengøringsplan.
Vi runder dette af på næste møde.
15. Eventuelt
Orientering om divisionsrådsmøde
Jakob Cowland fik unglederprisen på kr. 5.000.
Vores klatrevæg er blevet stjålet….! Hvem melder tyveriet til politiet? Det skal Troppen/Paw gøre.
Efterfølgende skal tyveriet anmeldes til forsikringen. Boye undersøger, hvad vi kan få dækket.
Kim sender kvitteringer for køb af klatrevæg.

