
Dagsorden: Forældrebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 11/6-2019 
Kl. 18:30 – 21:00 i spejderhuset. 
 
Indkalde: Lisbeth, John, Michael, Iben, 
Lilian, Maria, Kristina, Kate, Cecilie, 
Jesper, Maria, Anita, Nete, Kristian og 
Mads samt støtteforningen 
Afbud: Sabrina 
Ikke mødt:  
 
Referent: Cecilie 

Drøftelse 
 
 
 
 
 

Beslutning Deadline Ansvarlig  

Støtteforening Ønsker at overskuddet deles mellem 
støtteforeningen og grupperåddet. Da 
støtteforeningen laver et stort stykke 
arbejde vdr. Opsætning og praktiske 
gøremål. 

   

Siden sidst  
 
 
 
 

Ællingerace: 
1) Hvordan gik det? 
2) Økonomien? 
3) Hvad skal ændres 
4) Fælles arrangement mellem 

spejder og støtteforeningen? 
(STORT tak til støtteforeningen for 
deres store arbejde) 

 

1) Der var mange 
mennesker, det gik godt. 
Det var vellykket. Der 
snakkes om at trække den 
med at sætte ællingerne i, 
så de først sættes i kl. 
13.30. Der skal være 
længere tid at til ”lande” 
på pladsen og spise inde. 
Der snakkes om at selve 
opråbningen tager lang 
tid. Man kan evt, tjekke 
lister og lave gevinst liste 
inden der råbes op, så det 
ikke tager så lang tid. 
Vi taler om evt. at sætte 
antallet af lodderne op, 

1.  
Alle 
Jesper 



dette kræver at der 
kommer en notarius hvis 
salget bliver mere end 
20000. Dette skal 
undersøges. 
Salgs perioden skal gøre 
mindre. Så der er mere tid 
til at tælle op. 
2 
3: der foreslås at ledere og 
grupperådet hjælper til 
med at sælge lodder, evt. 
en dag hvor man mødes 
og koordinerer.  
Man kunne tildele de 
store spejderen en rute 
hvis de gerne vil sælge til 
en mødeaften. 
Perioden hvor der sælges 
skal være kortere, så det 
ikke bliver presset med at 
få de resterende solgt. 
Til næste år, skal vi have 
fat i Flemmings kone, ang. 
Salg af lodder ved gril 
hygge ved spar. 
Mikael modtog en 
bestilling. Lilian modtog 
mange på tlf og facebook. 
Vi forsætter med dette 
igen til næste år. 
 



Økonomi  
                        

1: Svar fra støtteforeningen om stigning i 
husleje 
 
Gennemgang af budget 
 
Vi gennemgår det endeligt og 
godkender/tilretter det endeligt. 
 
2: Jesper har lavet et budget skabelon til 
turer – er der spørgsmål til den? 

1: Der er ikke taget stilling til 
stigning af husleje, 
støtteforeningen tager det op 
igen. 
 
Budgettet er ikke renskrevet 
endnu, vi gennemgår næste gang. 
 
2. kører manuelt.  

  

Aktivitet i huset Reminder: Vi skal huske vores kalender 
og få skrevet i den, hvornår vi bruger 
huset. 
 

Husk at benyttet kalenderen. Så 
vi kan holde styr på hvor mange 
timer vi bruger i huset. Som 
udgangspunkt skrives alle timer 
i. Dette er for ikke at snyde os 
selv for lokaletilskud. 
 

  

Sankt Hans 
 
 

Taler Kristina Schultz 
 
Hvad skal der ske hvornår (planlægning) 
 

Siger ja tak, kommer når talen 
skal holdes og går kort efter. 
 
Vi skal have fat i et nyt anlæg. 
Lilian fortæller at præsten har 
fået nyt, måske vi kan låne det 
gamle. 
 
Fiskedam/aktiviteter. 
Ledere står for aktiviteter.  
Der er popcorn tilbage fra stafet 
for livet. 
 
Bålet: stables lørdag d. 22/6 om 
formiddagen. (alt efter vejret) 
Michael køber ind og levere 
varerne lørdag. 

 
 
 
Michael 
spørger 
pernille. 

 



Vi retter indkøbslisten, da der 
ikke var nok grillpølser til 
ællingerace.  
Vand 
Der spørges karsten om han vil 
sponsorere sodavand igen. (husk 
også sukkerfrie) 
 
Kage: maria og kristina, michael 
ligger på fb om der er to andre 
der gerne vil bage. 
 
Bævere laver heks. 
 
Arrangementet starter kl. 18.30. 
Opgavefordeling: 
Vi mødes kl. 17, tænder grill op 
sætter borde op. Lars sætter os i 
gang, og leder og fordeler 
arbejdet ;) 
Vi laver drejebog efterfølgende. 
 
Husk gave til båltaler, 250 kr. evt 
en hygge kurv v. købmand. 
Michael køber. 
 

Sogneblad 
 
 
 

1) Planlægning af ruter (Christina) 
 
2) Fordeling – kan vi gøre det?  
 
3)Historier/artikler/info 
Vi har ledige sider i sognebladet, der 
opfordres til at vi byder ind med noget. 
Kom endelig med noget – det er pr til 

1: Christina vil gerne blive ved at 
stå for sognebladene. 
 

2) Bladene er i skuret. 
 
3: opfordring til at komme med 
indput til sognebladet. Billeder, 
historier osv. Send det til Michael, 

  



foreningen. 
 

han sørger for at sende det 
videre. 

Kend din by d. 28/9 
Høstgudstjeneste d. 15/9 

Hvad skal vi? 
Hvem står for det? 

Kend din by: Lilian og lisbeth har 
snakket om at spejderne vil lave 
verdens største snobrød. Vi 
aftaler nærmere på næste møde. 
 
Lederne står for 
høstgudstjeneste. 

  

Forældreråd: 
Strukturen i forældre/grupperåd 
- Rollefordeling 
- Forældreinddragelse 
- Bestyrelsesmedlemmers deltagen 

1. Skal der deles nye fordelinger af roller 
 
2. Mulighed for at inddrage forældre i 
enkelte projekter (efterlyse egenskaber) 
 
 
 

1.  
2. Facebook er en god mulighed 
til at å forældre inddraget. 
Der arbejdes på at melde ud at 
man som forældre eller borger i 
byen kan melde sig til at hjælpe 
ved div aktiviteter. 
 

  

Forældreråd: 
Forældre inddragelse  

Hvordan skal vi gribe det an og hvem skal 
hvad… 

Dette tager vi stilling til ved et 
fuldtalligt grupperåd, og når 
årshjulet er på plads. 

  

Næste møde:     

Evt:  
 
Lions club 
 
 
Gebyrer bank: 
 
 

 
John fortæller at der mangler 24 hæfter 
til lions club. Overskuddet har været på 
ca. 700. 
 
Jesper noterer sig at der ikke er de 
samme gebyrer ved banken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Kristina og Kate 
 
Oplysninger om personerne bag 
gørding gruppen: 
 
 
 
 
 

Stopper som ledere efter sommerlejr. 
Starter ikke nyt ulve hold op. 
 
Alle mindes om at sende oplysninger til 
Cecilie: 
navn, email, tlf, relation til spejderne, et 
par ord om dig selv ☺  
sendes til cecilieslotclausen@gmail.com 
 

Stort TAK for STORT engagement 
og gode oplevelser for og til vores 
børn!! 

Kommende punkter Rengøring af spejderhus 
Årshjul 
Vedtægter 
funktionsbeskrivelser i grupperådet 
drejebog for arrangementer 
 
gdpr 
 

Rengøring afventer og ser 
hvordan det fungere 
Årshjul Efter sommerferien, er 
vedhæftet så vi alle kan være 
forberedt til at gennemgå, rette, 
ændre, tilføje osv, næste gang. 
Vedtægter evt. ændringer 
Drejebog for hvert arrangement 

  

 

 

Husk, når der meldes punkter ind, skal der meldes hvilke punkter er til fælles, til ledere og til grupperåd. 

 

Billag : årshjul. 

Måned Arrangement Tidspunkt Opgaver Tovholder Deltager 

August Stafet for livet 18-19.august Bål 
pandekager og 
popcorn 

Lilian Lisbeth, Anita 
Lilian, Iben og 
flere af de 
store spejdere. 

August Opstart 20/8 kl.17-19 spejdersjov Lilian  



September Høst 16/9 kl. 10.30 Sylte m.v. Lisbeth og 
Lilian 

 

September Sogneblade 20-23/9  Christina G  

Oktober Halloween 29/10 Skære 
græskarlygter 

Lilian De store 
spejdere 
hjælper. 

November  Julefrokost 3/11 Husk at melde 
til 

Lars 
støtteforening 

Ledere, 
grupperåd og 
støtteforening 

November Sogneblade 22-25/11  Christina G  

November Sætte 
julebelysning op 

16/11  støtteforening  

December  Julehygge 30/11 -2/12 Fælles juletur Anita Anita, Iben, 
Mads?, 
Kristina, John 
og Lilian 

December Sælge juletræer   støtteforening  

      

Januar Samle juletræer   grupperåd  

      
Februar Sogneblade 21-24/2  Christina G  

Februar Gruppemøde 23/2  grupperådet  

Marts Fastelavn 3/3  Kristina F  

Marts ABD dag 13/3  John  



Marts affaldsindsamling 31/3 kl.10 Hold Gørding 
ren 

Lokalrådet  

April Sogneblade 18-21/4  Christina G  

April  distriktsturnering 13/4  Kristina F  

April Salg af ællinger   Grupperåd  

Juni  ællingerace   Grupperåd  

Juni  Skt. Hans   Grupperåd/ 
Lisbeth og 
Lilian 

 

Juni  sommerafslutning   Käte (Mads)  

juli DT lejr   Alle enheder  
 

 


