
Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde 

Placering: Spejderhytten 

Dato: 14/11 -2019 

Klokkeslæt: 

Indkalde: 

Afbud: 

19.00 – 21.00 

Støtteforeningen og forældrebestyrelsen 

Maria B., Nete 

 Referent: Cecilie 

Dagsorden: 

1. Støtteforeningen juletræer + evt. andet  

God opbakning til arbejdsdagen ☺ 

Der bliver lagt stenmel i bålhytten i stedet for flis, af sikkerhedsmæssige årsager. 

Juletræer: 

Vi skal hente juletræer ved Verner og i Varho. 

Der fældes juletræer lørdag d. 23/11  der er tilmeldt en del. Der kommer seddel med hjem i 

næste uge hvor og hvornår vi mødes. 

Der kommer store rød graner vi kan bruge til pyntegran og stammen kan bruges til rafter. 

Der sættes julelys op lørdag d. 16. 

Der er også lavet juledekorationer der også kan sælges. 

2. Fra ledermødet (d. 11/11 2019) 

- Der ønskes indkaldes i bedre tid og at datoer passer.  

- Efterspurgt datoer til leder samtaler. (Michael) 

- og hjælp til varme æbleskiver d. 2/12. (Det gør Cecilie og Jesper). Lilian 

giver Cecilie besked om hvor mange der er tilmedlt d. 28. 

- Ulveleder efterlyser dankort – (Jesper.) Det skal udstedes til Louise. 

3. Siden sidst 

a. Kend din by: Lederne oplever at de ikke havde mulighed for at se 

hvad de andre foreninger havde med. Vi snakker om at man kan dele 

sig i to hold, så man har mulighed for at opleve arrangementet. Vi 

taler videre om det op til næste arrangement. 

b. Rådsmøde (Terp) : Lilian har deltage. Der arbejdes i trivsel. 

c. Repræsentantskabsmøde i lokalrådet: Lilian har deltaget. De vil 

gerne have et anløb til kanoer og en shelder ved åen.  

d. Michael har været til GDPR møde: der er blevet lempet på regler ang. 

billeder. Michael arbejder videre med det. 



Side 2 

4. Kasseren 

a. Medlems- og grundtilskud – der er søgt. 

b. Økonomi generelt: 

- Vi er godt med ang. bilag.  

- korps kontingent : pt er vi 38 med ledere.  

- Da Jesper ikke har børn i gruppen mere skal vi være på udkig efter 

en ny kasser, Jesper vil gerne hjælpe med at køre den nye ind. 

- Vi har fået 1700 kr. fra en ophørt forening fra Bramming. 

- Lilian har solgt våbenskabet. 

5. Sogneblad – hvad nu? 

a. Christina er stoppet, Maria har overtaget. (husk at sige til hvis der er brug for hjælp) 

Hvordan får vi flere på faste ruter …  

b. Deadline på mandag: vi skal have i at vi samler juletræer ind og vi sælger juletræer. 

6. Juleafslutning d. 7/12 – det er blevet ændret til 2/12. 

7. Juletræsindsamling søndag d. 12/1 2020 kl. 10-12. 

- Ring, skriv eller giv lyd hvis folk har brug for at vi kommer ind og henter 

træer eller skal hente det på terrassen.  

8. Kandis (michael, iben og cecilie) 

- rundstykker fra Holsted bager vi skal give 2 kr af stykket vi beslutter at 

de bliver solgt til 5 kr. der er bestilt 800 stk. 

9. 4. december: Leder og grupperåds hygge og afslutning. 

- de er gerne vil deltage må meget gerne melde til ved michael.  

10. Bordet rundt / Eventuelt  

- Guide til OK – hvordan tilknytter jeg en forening til OK. 

Obs OK kommer til spar fredag d. 22/11 14-17. Nete har meldt sig på. 

- Husk at DATOER og NAVNE  er ajourført. 

- Drejebog, vi skal i gang! 

- Kan vi få et overblik over hvor er vi repræsenteret, i de forskellige råd 

udvalg osv. 

- Efterspørgsel på hvilke ting vi kan deltage i ved korpset.  

- Kan man afholde arrangement for indskolingen. 

- Børne attester – skal indhentes.   

- Kandidater til grupperådet… Vi skal være obs på om der er nogen der 

gerne vil. 

- Dato for generalforsamling er ændret til d. 26/2 kl. 17. storspejderne 

sørger for underholdning. 

- Ulvetiderne skal ændres på hjemmeside og facebook siden. 

- Ønske om ”den gamle” dagsorden. – det gør vi fra næste møde. 


