BESTYRELSESMØDE 20. JANUAR kl. 19.00
Til stede: Thomas N. L., Dennis, Kim, Paw, Camilla, Jacob, Jens, Jette, Helle og Doris
Afbud: Carsten
Ad 1: Grupperådsmøde 2011
Grupperådsmødet afholdes på Spejdergården Maglevad mandag den 21. februar kl. 18.30. Vi starter
som vanligt med fællesspisning kl. 17.30.
Ad 1.1:
Formalia i forbindelse med grupperådsmødet gennemgås - specielt lægges vægt på at
udviklingsplanen for Stenlænderne skal fremlægges. Thomas sørger for at formalia er i orden
Ad 1.2:
Civile: Thomas N-L., Doris Skov Larsen og Carsten Nørgaard er på valg. Alle modtager genvalg
Ledere: Niels Uhrskov og Paw Larsen er på valg. Paw modtager genvalg. På det kommende
ledermøde findes ud af hvem der stiller op til bestyrelsen.
Unge: Ulf og Jeppe er på valg. Ulf modtager genvalg mens Jeppe er blevet for gammel. Anders
Cowland stiller op til bestyrelsen.
Der skal findes tre suppleanter – 1 civil, 1 leder, 1 ung. Der arbejdes på sagen.
Valg til Korpsrådet og Divisionsrådet finder sted på Grupperådsmødet.
Ingrid Cederholm og Hans Clausen genopstiller som revisor og revisorsuppleant.

Ad 2: Regnskab for 2010
Regnskabet gennemgås. Er vedlagt indkaldelsen til dette møde. Der er ingen store afvigelser. Dog
skal nævnes at udgiften til ture/lejre er meget lav. Det skyldes problemer med anvendelse af et nyt
regneark.
Vi har et overskud der skal anvendes til gavn og glæde for spejderne. Derfor afsættes 30.000 kr. til
sommerlejr 2012 ( Landslejr i uge 30, 2012 ) og 20.000 kr. til shelter/brændeskur. Der er blevet
ansøgt om penge til at opføre nævnte shelter for, men det vides endnu ikke om pengene vil blive
bevilliget.

Ad 3: Budget
Budgettet gennemgås. Der tales specielt om kommentarerne 1 – 12 beskrevet nederst i budgettet
som i øvrigt er vedlagt indkaldelsen til dette bestyrelsesmøde.
Specielt skal nævnes at budgettet til administration øges da der er forslag om at indrette kontor i det
tidligere ”Skovbørnehaverum”. Dette rum ville kunne benyttes til møderum, printerstation, evt.
online computer, opmagasinering af diverse tidsskrifter osv.
Det skal også nævnes at ønsket om at Familielejrbudgettet øges til 3.500 kr. vedtages.
Ad 4: Divisionssommerlejr 2011

Sommerlejren er fra 26. juni til 2. juli 2011 på Gurre Dam, Helsingør. Der er tilmeldingsfrist 24.
januar og der er lavet en forhåndstilmelding på 45 spejdere fra Stenlænderne. Planen er at
Stenlænderne cykler til Gurre Dam.
Ad 5:
–
Carsten Nørgård har sendt en mail til Thomas N-L hvor han fortæller at det har været
lidt trægt med tilmeldinger til Slusetømningen. Vi taler om at vi fremover vil synliggøre
muligheden for at betale med Stendollars på enhver tilmelding til ture/lejre.
–
Jette reklamerer for mærker til uniformen – hun producerer specielle mærker i
begrænset omfang.
–
Jens fortæller at der Bukke-jubilæum 11. februar. Seniorerne stiller op med 4 hjælpere
til arrangementet. Gaven er klaret
–
Jens opfordrer os til at sende indlæg til Rullen
–
Thomas orienterer om BUS møde, Egedal kommune
Af speciel interesse for os kan nævnes at antallet af diagnosticerede børn med ADHD, Asberger og
Autisme stiger. I DDS har vi ”plads til alle” - også til børn med handicap, men det skal være tilladt
og accepteret at sige fra. Der kan være en mulighed for at en kommunalt betalt støtteperson følger
barnet til aktiviteter. Således kan vi vedblive at være et fritidstilbud og ikke et behandlingstilbud.
Og så afholder Kong Svend Gruppen seniorjubilæum – invitation udsendes.
Datoen for næste bestyrelsesmøde fastlægges efter grupperådsmødet.
Referent
Doris Skov Larsen

