
 

Referat: Leder og bestyrelsesmøde 07-03-2019 
 
Til stede: Jesper, AG, Magnus, Simon, Morten, Kristine, Nanna, Heidi, Line, Katharina, Camilla, Flemming, 
Tenna, Jes 
 
Valg af ordstyrer og referent. 

- Flemming ref., Nanna ordstyrer. 
 

Præsentation af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer og ledere. 
- Alle blev præsenteret bordet rundt. 

 
Gennemgang af referat fra sidste møde. 

- Ingen bemærkninger 
 

Grenene rundt (hvad laver I nu, hvor går sommerlejren hen, lederstatus). 
- Familiespejd 

o Ingen planlagt sommerlejr 
o Ingen mangel på ledere 
o Laver spejderaktiviteter, bålmad, aktivitet og leg 
o Spis og spejd – mikro og mini er inviteret 

- Mikro 
o Stadig kun 1 mikro 
o Arbejder pt. med førstehjælp og kniv – god kombi 

- Mini 
o 15 spejdere 
o Arbejder med cirkus og film 
o Hyttetur i marts 
o Lederstatus – der mangler 1 leder 

- Junior 
o Arbejder med kort og kompas 
o Sommerlejr går det Assenbæk mølle 
o 5 skal på Maka Mani 
o Lederstatus – Morten stopper – vi kommer til at mangle 1-2 ledere efter sommerferien 
o Vi har mangle på tilmeldinger til ture og arrangerementer. 

- Trop 
o 6 spejdere 
o Arbejder med hængekøjer 
o Sommerlejr går til Ungsomsøen. 
o 4 piger skal på tur til Ree Park 

- Klan 
o 4 spejdere 
o I gang med at patruljerum i stand 
o Næste projekt – Kulsø 
o Sommerlejr – evt. en tur i hytten 

 
Da dette møde er et driftsmøde, skal vi have fundet udvalg til følgende: 

- Sct. Georgsdag tirsdag 23/4-19 kl. 17-19 
o Der ligger en skabelon til arrangementet 



o Ellers frit valg til aktiviteter – eks bålmad 
o Tenna – invitationer plus tilmelding 
o Heidi sørger for kaffe og snak 
o Morten finder pinde og laver bål 
o Kirstine laver dej 

 
- Sommerfest 14/6-19  

o Der ligger en skabelon til sommerfesten 
o Ag og Nanna og Flemming 

 
- Boblberg.dk 

o Den napper Simon  Deltager i mødet på Assens Kommune og ser hvad det er for noget, og 
om det er noget vi kan bruge fremadrettet. 

 
Orientering fra de øvrige udvalg: 

- Hytteudvalg 
o Arbejder på at finde en arbejdsdag 

 Skifte tag på garage 
 Trappe 
 Oprydning og rengøring 
 Ind med trailer 

o Tenna hjælper gerne med invitationer 
 

- Julefrokost 
o Er i fuld gang !!!  
o Det bliver sjovt! 

 
- Divisionsturnering 

o Der var møde i mandags med lille tilslutning. 
o Det bliver herre godt!!! (Tenna’s motto) 
o Indbydelser er på vej 

 
- Juletur 

o Hytten er booket 
o Mere vil udvalget ikke røbe på nuværende tidspunkt. 

 
Opfølgning/ status på pengeskabene aktiviteter: 
 

- Blomsterløg 
o Er sendt ud – få gang i det! 

 
- Lodsedler 

o Er uddelt – der er bestilt det antal som grenene har bestilt. 
 

- Julekalendere 
o Kommer snarest – vi tager de 200 vi plejer 

 
- Bryggeriet (ny dato d.20/3) 

o HUSK at skrive at småbørn passes i hytten 
o HUSK at skrive på tilmeldingen at mødested er ved Bryggerivej 
o All-in – sedler, facebook, SMS, mail, grenleder info, brevduer …  

 



Ny formand 
- Vi har indsendt en dispensationsansøgning til DC 
- Der skal udarbejdes en jobbeskrivelse 
- Simon og Jes laver review på denne 

 
Eventuelt. 

- Der blev drøftet lidt forskelligt – lige fra sponsorerede kuglelejer til sæbekasse biler til DDS’s 
manglende opmærksomhed, da det blev HOT i 0’erne at tage på Teambuilding. 

 
Tak for et super møde – fedt at se de nye og gamle civile i bestyrelsen, byde ind til både det praktisk ved 
arrangementer og med ideer og tiltag til gavn for Aarup Spejderne – BLIV VED MED DET  
 


