
Til stede: Camilla, Katharina, Line, Nanna, AG, Tenna, Flemming, Jesper, Bjarne, Magnus og Jan 
 

- GRM planlægning 
- Børnehaven henvendt sig – AG 
- Besked fra Tine – Tenna 
- Planlægning af DIVI 

 
 
Bestyrelse: 
Vi går over til ”3 af hver slags” – ledere, forældre og unge – med mindre, der melder sig nogle flere 
 
Ledere: 
Bjarne og Jesper ikke på valg – på valg 2020 
Morten og Flemming på valg – Flemming modtager genvalg – derefter på valg 2021 
 
Forældre: 
Pernille, Winnie og Jan stopper 
Nanna er ikke på valg i år – på valg 2020 
Heidi tiltræder (sandsynligvis) som kasserer – derefter på valg 2021 
Steen som suppleant for at overkomme GDPR-krav? – derefter på valg 2020 
 
Formand mangler – ingen kandidat på papiret 
 
Unge: 
Camilla stopper, Monica sikkert også 
Magnus og Julie er på valg – begge modtager genvalg. Derefter på valg 2021 
Gustav indtræder sandsynligvis og helt sikkert, hvis Monica som forventet stopper– derefter på valg 2021 
 
Korpsråd/Divisionsråd 
Magnus og Line er interesseret 
 
Oplæg til poster uden om bestyrelsen: 

- Hytteudvalg – 1-2 forældre 
- Sommerfestudvalg – 2 forældre 

 
 
Ordstyrer: Ole ”Brandmand” 
 
Servering: Kaffe og kage.  Pernille, Tenna og AG bager kager. 
AG og Tenna møder tidligt og brygger kaffe mv (HolyBean-kaffe) – muligvis Flemming også 
 
Mangler referent – Flemming har spurgt Pernille 
 
  



Til hjemmesiden – GRM 2019 
Budget 
Regnskab 
Indbydelse 
Kandidatliste 
Dagsorden 
Udviklingsplan (mail fra AG) 
 
 
En af Tennas mærkeaspiranter, der skal byde velkommen 
En anden kører bullshit-bingo 
En tredje siger farvel 
 
Beretning: Input fra hver gren – materiale sendes til Jan snarest muligt. Derudover familiespejd, 
fællesaktiviteter (juletur, sommerfest, julemærkemarch, Sund i Aarup, Aarupskolen, Kulturer mødes under 
paraplyen, fakkeloptog), negative spejdertilslutning, mangler mikroer, manglende tilslutning til 
pengeskabende aktiviteter. 
 
 

 
 

 Henvendelse fra Børnehaven: AG 
 
De har markedsdag den 24/5 og spørger om vi kan komme og bage pandekager – formentlig skal bålet 
tændes omkring middag. AG melder tilbage, at vi kommer. AG og Tenna møder op ”til tiden”, andre støder 
til, når planerne tillader det. 
 
 

- Henvendelse fra Tine omkring Trivselsdag på Aarupskolen 1/3: 
- Trailer fyldes med brænde og transporteres til skolen om formiddagen 
- Der skal laves popcorn og perler 
- Tenna foreslår, at skolen selv lægger brænde til 
- Tine, Line og Vivian er sikre, Tenna og Jesper er måske’er 

 
 

 Planlægning af DIVI 
- Tilslutning til planlægningsmøderne er skuffende trods en klar aftale om, at alle ledere deltager i 

planlægningsprocessen. 
 
Tenna opfordrer til, at man fra starten af en aftale melder klart ud, om man har tænkt sig at 
deltage/bidrage i processen 

 

 Lederaften i ”Det er sjovt at være mange”-regi den 20/5. Formentlig en lille egenbetaling til 
aftensmad mv. Mad fra naturen, naturvejleder osv 
 
 
Mødet slut kl 20.30 med en god sang (der SKREG på en pibe fnisetobak ) 


