Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Tirsdag d. 07.01.21 - 17.00-19.00
Sted: Online - via separat teams indkaldelse
Tilstede: alle på nær
Afbud fra: Mads, Ida
Referat: Gro
Dagsorden punkt

Beslutning/kommentar

Praktik
Lidt at spise (udgår, men tag en kop kaffe med :) )
1. Opfølgning
Referat fra sidst- og ellers noget vi skal høre om
eller følge op på siden sidst?
Herunder Status på COVID19

Lars – Amtsavisen vil gerne lave artikel om os.
Bitten – tror ikke der kommer gang i spejder om 1,5
uge. Men vi må vente at se





Status på covid – Bitten:
Kommunen har sent mail ud før jul om at vi ikke må
bruge vores lokaler
Korpset er ikke kommet med noget nyt
Møder skal måske starte op på en ”ny måde” – skolevis/
forskudt/??
Konklusion: vi afventer …

2. Ledersituationen
o Nyt om Gruppeleder situationen









Intet nyt
Der har ikke været holdt ledermøde længe, planer om at
de afholdes snart
Punkt på ledermøde bliver at klarlægge hvordan det
kommer til at være med Gruppeledersituationen. Bitten
føler mest hun har været ”informator” og ikke så meget
”GL”. Hun vil gerne fortsætte, hvis hendes backing
group også er der
Forespørgsel fra ”Ida”, der går på skovskolen  skal
hjælpe til hos Mini’erne
Laura Alsbæk vil også gerne tilbage som Mini-leder
Mangler en trops-leder  vil blive tjekket op på ved
ledermøde
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3. Orientering
o BUS
o Division
o Korps

4. Datoer og Arrangementer
o Grupperådsmøde d. 24/2 2021
▪ Dato og agenda
● Herunder Virtuelt eller
fysisk
▪ Roller (Dirigent,referent m.m.)
▪ Mad
▪ Indkaldelse
▪ Udviklingsplan
▪ Beretninger
▪ Regnskab & budget (punkt 5)
▪ Hvem er på valg?
▪ Film/underholdning
▪ Og sikkert mange andre ting :) (Vi
har Birgittes gode noter som vi
også så på sidste år)
o Andre vigtige datoer

Beslutning/kommentar




BUS – der er kommet nytårshilsen pr mail til Gert
Korps – Bitten har tjekket at der er betalt kontingent for
alle <25 år
Division – der er nytårskur i dag (online), Bitten deltager

Fra tidligere referat: Uge 8 – grupperådsmøde – onsdag
24/2 kl 18-20 (bestyrelsen mødes kl 1730 – Bitten
booker Dragehytten – Lars booker mad – Pernille
ordner ”DVD’en”)












Vi har lov til at skubbe grupperådsmøde til senest 15.
april
o Diskussion om, hvorvidt vi skal skyde det
o Kan evt holdes udendørs i ugen efter påske –
onsdag 7/4 18,30-20 (u spisning) – antager det er
lyst nok til det.
o Kan evt sætte store telte op.
o Formen for mødet vil blive klarlagt når vi kommer
tættere på – og hvad retningslinjerne er.
o Mødet bliver afholdt 7/4  kan det ikke lade sig
gøre fysisk, så bliver det virtuelt!
Bitten booker Drage Hytten (er sket!)
Lars finder ud af noget ”spisning” (cup
cakes/pølsevogn)
Dirigent – Anne (Dittes mor)
Referent – Lene Riis (har sagt OK)
Divisions-deltager – Bitten kontakter
Agenda – Gert samler og sender til Bitten (skal sendes
ud på forhånd)
Regnskab og budget – Henrik, Revisor og alle
bestyrelsesmedlemmer skal have skrevet under  skal
sendes ud til medlemmerne senest midt marts
Hvem er på valg:
- Formand (Gert vil gerne være suppleant) – der skal
gerne findes en kandidat på forhånd, så det ikke bliver
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Beslutning/kommentar
et diskussionspunkt på selve dagen
- Saskia træder ud af bestyrelsen, men hjælper gerne til
ved behov (indtil sommerferien)
- Usikkert hvem der er på valg  Gert tjekke op på det
til næste møde (24/2)

5. Økonomi, Adm
o Regnskab 2020
o Budget 2021
o Overskud i forb. med Covid 19






Regnskab – Henrik går det igennem:
Overskud – knap 134.000 kr
Divisionen har undladt én opkrævning af kontingent
Udgifter – møder og ture er betragteligt lavere!
”Transport og telefon” – ikke udbetalt forrige og sidste år
(2019+2020) – Bitten tjekker op på dette for 2020 og
tjekker med Birgitte for listen fra 2019
”Andre tilgodehavender” – skyldes betaling til div kurser.
Korpset mangler at tilbagebetale.
Budget udfærdiges af Henrik, Bitten og Gert
”Stort overskud”  hvad gør vi med det?
Gruppens overskud  ca 230.000 kr. + obligationer
Herfra skal der sættes penge fra til:
 el-arbejdet (ca. 50.000 kr)
 indvendig vedligehold af hytterne (borde, køkken,
lamper): 50.000 kr
”buffer” til det uforudsete 100.000 kr. (evt inkl
obligationer)
Hvad er der af overskud, som ikke nødvendigvis skal gå
til vedligehold, men kan bruges til ”noget
anderledes/sjovt/gavnligt/spejderarbejde”  100.000
kr?
Forslag:
- Skal lade være med at betale en rate af kontingent
(”tilbagebetaling” => koster ca -35.000 kr)
- Ekstra sjov/bonus på en spejdertur (ekstraordinær
sommerlejr-aktivitet)
- reduktion af pris for sommertur
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- overdækning mellem bygninger til bedre muligheder
ved udemøder når det regner
- udbedring/opretning af udeareal mellem hytterne
Der træffes ikke beslutning i dag  det skal lige forbi
lederne! Og det skal også forbi grupperådet for at blive
godkendt

6. Hytterne og materiel
o EL installationer i hytterne
o




Skal bare fikses!
Nejst kontakter Magnus og spørger til status – og
sikrer sig at der bliver indhentet tilbud

7. Punkter fra sidste møde:
o
8. Nyt fra en gren
o Udgår denne gang
9. Evt.

Næste møde: 24/2
Snakker målrettet om Grupperåd – inkl. hvad vi gør med
”overskud” – har forhåbentlig input fra lederne 😊
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