Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2010
Referent: Ulf Molich
Til stede: Jens, Dennis, TNL, Doris, Niels, Paw, Helle, Jacob, Camilla, Carsten, Kim,
Thomas, Ulf
Afbud: Jette
Ikke til stede: Jesper, Annette, Jeppe, Anders
1. Dagsorden
Der var ingen kommentarer til dagsordenen
2. Referat fra foregående møde
Der var ingen kommentarer til dagsordenen
3. Velkomstpakke for nye spejdere
På sidste møde blev vi enige om at der skulle laves en velkomstpakke til nye spejdere.
Den udleveres samtidig med at grenlederen modtager indmeldingsblanket samt 150 kr. i
indmeldingsgebyr.
Pakken består af:
- Tørklæde
- Sangbog
- Mug
- Grenbog (Gnisten, Flammen, Bålet osv.)
- Relevante mærker (Stenlænderne, Ege Division osv.)
- Rabatkort til SpejderSport
- Velkomstfolder:
Velkomstpakken blev fremvist på mødet.
Udkast til velkomstfolderen var blevet revideret af Niels. ”Formål” afsnittet skal revideres. I
dens nuværende form kan nogle føle sig udeladt. Jens og TNL sætter sig sammen i
weekenden og omformulerer – evt. genbrug af korpsets ”Formål” og så et ”Metode”-afsnit.
Paw foreslår at de enkelte grene får egne emailadresser som angives i folderen (Eks:
Pilen får ”minierne@stenlanderne.dk” der så videresendes til minilederen).
TNL foreslår at praktiske informationer rykkes sammen. Afsnittet med indmeldingsgebyr
rykkes sammen med yderligere informationer.
Dennis foreslår at det tilføjes hvordan udmelding skal ske og at kontingent ikke refunderes.
Jens foreslår at ”Ledere forpligter sig til uddannelse” tilføjes.
Desuden foreslås det at ”uniformen bæres frivilligt” ændres til at spejderne går i uniform og
så en forklaring på fordele ved dette.
Helle har mulighed for at printe folderne mandag, så de er klar mandag aften.

I forbindelse med rekrutering af nye spejdere foreslås at gæster får udleveret
SpejderSnus, ”Spejderidéen”-folder og Rullen når de deltager ved det første møde.
Yderligere skal de have en seddel hvor personlige oplysninger (telefonnumre til forældre
mv.) skal gives til ansvarlige ledere. Herved er det ønsket at flere af vore gæster ender
med at melde sig ind som spejedere. Bestyrelsen er enig om at dette er en god idé.
4. Brandgodkendelse af Maglevad
Vi mangler brandmeldere for at kunne få godkendelse til overnatning. Jesper Drehn
Knudsen har undersøgt priser på disse.
Stuehuset kan ikke få denne brandgodkendelse.
Doris snakker med sin mand Peter om muligheder for brandmeldere i laden. Jens
informerer Doris om specifikke krav.
5. Lederbetaling på familielejr?
TNL er blevet spurgt om lederne skal betale for familielejr. Bestyrelsen er enig om at
denne ene lejr om året, hvor lederne deltager med deres familier og uden lederforpligtelser
(andre end ved oprykningen, som de jo kan vælge udelukkende at møde op til og dermed
slippe for betaling), godt kan fortsætte med lederbetaling af disse grunde.

6. Ledersituationen
Jens er tilfreds 
- Alle grene har en grenleder.
I Spidserne er de tilfredse og Niels giver udtryk for at de har et godt hold af ledere.
I Pilen er Paw tilfreds, og tilføjer at der altid er plads til flere ledere.
Hos juniorerne er Kim tilfreds.
Jens tilføjer at alle skal være glade, så der er ingen øvre grænse for hvor mange ledere
der skal til i hver gren. Man skal sige til hvis man føler der mangler bemanding.
Desuden kan man ringe til Jens hvis man har brug for hjælp til opgaver inkluderende, men
ikke begrænsende til, indkøb.
7. Spillopperne
Børn der har deltaget hos spillopperne har for nylig været med deres familie i Bonbonland.
Paw sender billederne til Rullen.
Der er snart møde med Spillopperne angående næste års ”kalender”. Carsten og evt.
Jette deltager.
Det er foreslået at vi øger antallet af weekender fra 10 til 15. Der har ikke været store
problemer med tilslutningen til weekenderne, og Carsten mener det er realistisk.
Helle gør opmærksom på at det kan være svært for folk både at have tid lørdag og søndag
som man forpligter sig til at sørge for.
Vi nøjes med 12 uger i 2011.
8. Udvalgene
Besættelse af poster?
Udvalgene skal være selvkørende efter grupperådsmøde.
Fastelavnsudvalget mangler formand. TNL’s kone Pia har ikke ytret modvilje mod en
sådan post. TNL gør opmærksom på at det ville være godt at have formændene involveret
i bestyrelsen. Dette kan klares ved at invitere dem til møderne.

Sankt Hans-udvalget tager Poul et år mere som formand.
Hytteudvalget, PR-udvalget og GU-udvalget kræver bedre struktur mener Jens.
Måske skal antallet af udvalg beskæres?
- TNL og Jens sanerer udvalgene.
9. Evaluering af familielejr
Generelt vellykket, også ældre unge synes at have været tilfredse med lejren.
Der gik for lang tid mellem frokost og aftensmad, Jens gik kaffe-kold og manglede både
sukker, frugt og kage.
For stor arbejdsbelastning ved forberedelserne, der ønskes flere forældre til
forberedelserne næste år.
10. Arbejdsdag d. 26 september
- Tim sender ønske om at der ryddes op i værkstedet overfor museet.
Jens fjerner glemmekassen som han havde glemt ALT om.
- Kim så gerne at de andre i materialeudvalget mødte op, og han skriver til dem.
11. Orientering vedrørende møde for paraplyorganisationerne
- Man vil fjerne folkeoplysningsudvalget
 Dette kan resultere i mindre indflydelse på kommunale beslutninger, men samtidig ser
TNL at det skulle blive lettere tilgængeligt.
12. Maglevad og kommunen
Det planlægges at bygge et kraftvarmeværk på byggepladsen nord for Maglevad. Dertil
skal føres en vej tværs over vores parkeringsplads.
Leif Tomasson foreslår (gennem Jens) et brev til fritidsudvalget i kommunen, hvori der
lægges op til dialog.
Bestyrelsen siger OK til at mailen sendes og det tilføjes i mailen at mødet skal holdes
inden 13. oktober hvor borgermødet holdes.
Alle idéer, forslag og nyheder på den front kan sendes til Jens eller TNL.
TNL nævner at vi i længere tid har ønsket en klatrevæg. Denne kan måske rejses i
forbindelse med det foreslåede kraftvarmeværk i et samarbejde mellem Stenlænderne og
kommunen. En meget flot klatrvæg (”Bjerget”) findes i Viborg og kunne være til inspiration.
Kim sender billederne fra ”Bjerget” til TNL.

13. Økonomi
Dennis sender nuværende saldi for de enkelte grene ud. Vores budget ser stadig godt ud,
på trods af at indtægterne fra avisindsamlingerne er væk.
Hvis der er noget der ikke stemmer, kontakt Dennis.
14. Udestående punkter
- Ifølge DDS skal der laves en udviklingsplan. Jens har strikket en sammen, og læser den
op for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender den.
15. Evt.

Næste møde tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19:00

