
Dagsorden 
Forældrebestyrelsesmøde 
Mandag d. 21. maj 2019 
Kl. 18:30 – 21:00 
i spejderhuset. 
 
Tilstede: Lisbeth, John, michael, iben, 
lilian, maria, kristina, kate, cecilie 
Afbud: sabrina, maria, anita, nete 
Ikke mødt: kristian, mads 
 
Referent: Cecilie 

Drøftelse 
 
 
 
 
 

Beslutning Deadline Ansvarlig  

Støtteforening Har ikke noget.    

Siden sidst (ultra kort) 
 
 
 
 

Michael har fået gebyret ned på 
foreningskontoen. 
Rengøring:  
Internet: 
Der afventes kontakt fra Rolf ang. Vores 
ønske om husleje stigning. 
Der er kommet kalender til huset, til 
nedskrivning af hvor mange timer vi 
bruger i huset. 
 
 
 
 

   

Mødeform 1) Vi har altid mange punkter, hvordan 
skal de administreres og hvordan skal de 
prioriteres 
 

1:  
 
2: Vi afprøver det næste år at 
holde møder samlet 6 gang på et 

  



2) Hvordan skal vi fremad holde møder 
 
 

år. Hvis grupperådet har brug for 
flere møder kan der indkaldes. 
Vi er flere nye, og har brug for 
mere tid til at komme ind i 
tingene. 
Vi aftaler at vi mødes hver 2. 
mandag og tirsdag. Lederene 
sætter datoerne, og meder ud. 

Økonomi  
1) Budget 
2) Jesper 

                        

1: Jesper laver budget og sender det 
rundt. 
 
Vi gennemgår det endeligt og 
godkender/tilretter det endeligt. 
 
2: Brug af mobilpay. 
 
3: Jesper har lavet et budget skabelon til 
turer. 
 
4: Godkendelse af budgetter til lejre. 
 

1: Budget er udskudt til næste 
møde. 
 
2: Man kan tilgå med en app, 
Jesper kan sætte op.  
 
3: Indtil det kan sættes op digitalt 
bruges dette skema. 
 
4: Det skal godkendes på et 
grupperådsmøde. Hvis der er lang 
tid til skal der være en løsning for 
hvordan det kan godkendes. 
Man sender på mail til hele gr 
rådet. Dette er vigtig for at 
aktiviteterne går gennem 
regnskabet. 
Det er vigtigt der er rum for 
fleksibilitet. 
 

  

Godkendelse af budget fra leder Hvordan og hvorfor 
 
Jesper, har du det ønskede budget klar og 
med? 

 
 

  



 
Dokumentation for spejder aktivitets 
timer i huset. Vi skriver alt på når vi 
anvender huset. På nær hvis man sover 
el. går på toilettet. 
 

Ællingerace – hvor langt er vi 
 
 

Afhentning af præmier  
 
Kontaktet købmanden ang. sponsor af 
pølser og brød. 
 
Alle der kan opfordres til at hjælp med at 
stille op. 
 

Der mangles retur fra 2 ruter – så 
der kan max være 60 lodder 
tilbage. 
 
Karsten levere sodavand. 
Er der øl med i dette? 
 
Spar sponsorerer pølser og brød. 
Michael sørger for det. 
 
Vi vil gerne have hjælp fra 
støtteforeningen.  
 
Hvornår skal gevinsterne være i 
huset? Lave lister og fordele.  
 
Ællingerne skal optælles. 
 
Målbanner: spørge Amalies mor 
om hun kan være behjælpelig 
med det? Kristina ringer og 
spørger.  
 
Hvem spørger om lån af flag, Kurt 
bennedsen? Spørge lars. Cecilie 
spørger. 

  



 
Hvem bager kager? Cecilie og 
Maria, vi mangler en. Vi spørger 
forældre om de vil bage en. 
 
Hvem kan komme tirsdag d. 4/6: 
opsætning af mastesejl kl. 19 og 
evt pakke traileren til onsdag. 
 Lisbeth, John, Michael, lars, iben,  
 
d 5/6 kl. 9.30: 
Jesper, Cecilie, Lilian kl 12, 
Kristina, iben, lars, Kate, Maria kl 
12. 
 
Print af prislister?  
 

Sogneblad 
 
 
 

1) Omdeling af sognebladet – hvordan og 
hvem fremad 
2) 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 
foreningen. 
 

1: Michael kontakter Christina. 
Hun skal klippe dk kort.   
 
2: Vi opfordre stadig til at 
enhederne kommer med 
oplevelser og indput. 
Fremadrettet er det den 
ansvarlige for arrangementet der 
sørger for at lave materiale. Og 
der skrives i årshjulet ang. 
deadline for historier. 
 

  

Rengøring af spejderhus  Tilbuddet er medsendt Vi observere om rengøringen er 
tilfredsstillende, og evaluerer kort 
næste møde. Og tager stilling til 

  



hvornår de skal komme 
fremadrettet. 

Strukturen i forældre/grupperåd 
- Rollefordeling 
- Forældreinddragelse 
- Mødeform 
 

- Skal der deles nye fordelinger af roller 
- Mulighed for at inddrage forældre i 
enkelte projekter (efterlyse egenskaber) 
- Hvordan skal vi fremad holde møderne 
(ideer): 
1) Forældre og ledere hver gang 
2) Forældre og lederrepræsentanter hver 
gang 
3) Forældre og leder hver for sig 
4) Forældre og lederrepræsentanter for 
det meste – hver for sig nogle gange og fx 
2 gange om året alle forældre og ledere 
samlet 
 
Vi når kun mødeform: 
Vi skal have ændres vedtægter således 
enhedens repræsentanter og synlig er en 
del, disse indkaldes til alle møder – der er 
ikke mødepligt. 
Vi skal være skarpe på formen. 
Der holdes møder sammen. Og hvis 
bestyrelsen har behov for flere møder 
holder det udover. 
 

   

Evt. 
Kontakt oplysninger og billeder på 
grupperådet, enhedsledere og 
støtteforening. 
 

 
Mette sørger for at tage billeder. 
Man skal sende tlf. nr., adresse, mail 
adresse, har man evt. børn hos 

   



Årshjul: 
 
 
 
 
Sankt hans: 
 
 
 
 
 
 
Hvad skal vi have med på de næste 
møder: 
 

spejderne,  
 
Vi samholder og laver årshjul på det 
første møde efter sommerferien. 
kend din by d. 28/9 
Høstgudstjeneste d. 15/9 
 
Hvem holder båltale? Det kan evt. være 
vores nye lokalråds formand, lilian 
foreslår en naturvejleder på myrtuegaard 
Dorit iversen. Lillian spørger hende.  
dato for møde:   
 
Årshjul 
Vedtægter 
funktionsbeskrivelser i grupperådet 
drejebog for arrangementer 
Forældre indragelse 
gdpr 
 
 
 

 

 

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


