Bestyrelsesmøde hos Stenlænderne
4.september 2012
REFERAT
ad 1: Valg af referent
Doris valgt som referent
ad 2: Godkendelse af referat fra foregående møde
Godkendt uden kommentarer
ad 3: Vedligehold af Maglevad
3.1 Opvaskemaskinen i køkkenet v. laden virker ikke. Det besluttes
at flytte opvaskemaskinen fra stuehuset ned i laden.
3.2 Det er ønskeligt at hytteudvalget bliver mere aktive mht
vedligehold af Maglevad.Udendørstrappen skal laves og der skal
sættes hylder op i trapperummet til patruljekasser. Thomas vil
kontakte Carsten, men ideer til tiltag der kan øge hytteudvalgets
aktiviteter efterlyses.
3.3 Gulvet i laden er nylakeret og ser vældig flot ud
3.4 I forbindelse med rengøring af Maglevad efterlyser Niels en liste
over,hvad der skal gøres rent hvornår og af hvem.Der diskuteres
forskellige muligheder.Vi tilbyder Klanen og Tambour at de hver
kan gøre rent mod betaling ( beløbet endnu ikke fastsat ). Jette og
Thomas Fremlev udarbejder snarest en liste hvoraf der fremgår hvad
der skal gøres rent x 1 månedlig. Med dette opnår vi en månedlig
rengøring af Maglevad.
3.5 Tim Larsen stopper som vicevært.Der skal findes en ny. Thomas
Nord Larsen vil spørge Dennis om det er noget han vil påtage sig.
ad 4: Øget optag hos Spidser og Pile
4.1 Før sommerferien var der ” Tag en ven med – dag ”, Mini
SFO har været på besøg og der er delt brochurer ud på Privatskolen.
Dette har haft effekt og der er kommet mange nye spejdere.
Spidserne er startet op efter sommerferien med 25 børn. Der er 4
voksne og 2 tropsspejdere i lederteamet.Der er ligeledes 25
indmeldte minier og en del ” på prøve ”.
ad 5: Spejdernes Lejr
2012 lejren er veloverstået. Der var god stemning, alle hjalp
hinanden og aktiviteterne var tilpas mange – og gode.
ad 6: Familielejr
Der var 44 deltagere på årets familielejr. Det var et godt og
hyggeligt arrangement, men uden økonomisk overskud.Næste års

familielejr bliver afholdt i weekenden 24 – 25. august 2013
Indbydelsen til Familielejr skal ud på papir næste år. Vi talte om
muligheden for at lade oprykningen foregå på årets familielejr.
Fordelen vil være at måske flere forældre/familier deltager. Ulempen
vil være at det forventes at lederne deltager.Familielejren er jo ikke
baseret på ledernes deltagelse.
ad 7: Forældredeltagelse ved aktiviteter
Niels foreslår aktivitetskalender/årshjul hvoraf det fremgår hvilke
tilbagevendende aktiviteter på Maglevad der kræver
forældredeltagelse. Feks klargøring af Oak City biler, arbejdsdage,
opsætning af julemarked.
Vi beslutter at skrive i rullens månedsprogram under de forskellige
grene når vi ønsker forældredeltagelse til det ugenlige møde.
Klargøring af Oak Citybiler kan sagtens foregå på en mandag hvor
forældre alligevel henter og bringer. Ligeledes ad hoc opgaver i
forbindelse med vedligehold af Maglevad.Der foreslåes også en ½
årsplan, hvor vi synliggør behovet for forældrehjælp med dato og
hvad der ønskes hjælp til.Thomas N. L. forelægger ideen for Jens
Velsboe.
ad 8: Opfølgning ved udmeldning
Niels spørger om vi skal kontakte forældrene når et barn udmeldes
af Stenlænderne. Det kan være rart at vide om der fra Stenlændernes
side kan gøres noget aktivt for at forebygge udmeldning..I mange
tilfælde praktiseres det allerede. Et evt evalueringsskema diskuteres:
Hvad er godt ? Hvad kan gøres bedre ? Evt udformet som en del i en
udmeldningsformular ? Vi kan overveje at lave en generel
tilfredshedsundersøgelse !
ad 9: Opdatering af gruppehåndbog.
Det er et tungt og stort arbejde. Der arbejdes stadig på at simplicifere
gruppehåndbogen.
ad 10: Stenlændrenes Tambourkorps
Thomas Fremlev fortæller, at de i Tambourkorpset har planer om at
starte et Juniororkester i januar af 2013. Alle spejdere fra Spidser til
klan med lyst til musikalsk udfoldelse kan være med.To medlemmer
af tambourkorpset har været på instruktørkursus og er således parat
til at oplære nye medlemmer.
Thomas fortæller at der er stævner 2 gange årligt – et stort i efteråret
og et mindre i foråret. I 2013 er det Stenlænderne der arrangerer
forårsstævnet. Vi taler om kursusaktivitet hos tambourkorpset og de

kan – på lige fod med resten af Stenlænderne – søge om optagelse på
instruktørkurser. Der gøres opmærksom på at der skal søges om
kommunalt tilskud til disse kurser. Blanketten ligger på
hjemmesiden. På den måde opnås et tilskud på 65 %
ad 11: Udestående punkter
Jens Velsboe stopper som gruppeleder i Februar 2013. En ny skal
findes, evt en gruppeleder & gruppeassistent.I første omgang
udarbejder Thomas og Niels et jobopslag som sættes i Rullen.
ad 12: evt
Jacob Cowland spørger om muligheden for indkøb af gummihåndtag
til patruljekasserne.Han opfordres til at tage kontakt til den
materialeansvarlige, Kim Andersen.
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