
Referat fra bestyrelsesmøde i 1. Ry Gruppe. 

Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.00 (Gyvelhytten m. 

spisning)

Deltagere: Bo, Rikke, Jørgen G, Lotte, Leon, Sus , Anne og Nanna. 

Desuden deltog afgående kasserer Peter og Lis (fundraising). Derudover var Maria og Birgitte inviteret, men

kunne desværre ikke deltage.  

1) Velkommen og rundvisning ved Gyvelhytten ved Sus

Sus viste rundt ved Gyvelhytten, så særligt Lis kunne få input til kommende fundraising tiltag. 

2) Spisning

Sus havde medbragt dejlig mad 

3) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt

4) Indkomne punkter

• Erkendtlighed til Maria og Peter

Hele 1. Ry gruppe siger mange tak for indsatsen til de to afgående bestyrelsesmedlemmer. 

De fik en flaske Ry Gin som erkendtlighed. 

• Fonde og sponsorat med Lis og Birgitte som gæster. 

Bestyrelsen foreslår fundraising til bygning af hal ved Lynghoved til fremtidig opbevaring af 

lopper til vores markeder.

Derudover har gruppeledelsen stort ønske om aktiviteter med fokus på demokrati og 

bæredygtighed. 

Lis og Birgitte igangsætter søgning efter relevante puljer og fonde. 

• Opdatering til Bestyrelsen ang. høstmarkedet 

Overskuddet ikke endeligt fastlagt ved bestyrelsesmødets afholdelse. 

Stor og flot opbakning fra forældregruppen og andre til opbygning og afholdelse af 

markedet. Bestyrelsen foreslår Høstudvalget at skrive stort tak til de mange frivillige på 

facebooksiden, i Stammen og som mail til hver frivillig hjælper. 

Op til næste års marked fremstilles nye reklameskilte for markedet, så de lever op til 

kommunens krav. Det gør vores skilte ikke pt. Bestyrelsen foreslår derudover, at 

Høstudvalget undersøger prisen på de rullende reklamesøjler, der reklamerer i hele 

kommunen. 



• Fastsætte en pris på spejdernes lejr inden vores gruppeture med forældremøde om 

lejren d. 5 september

Prisen for Spejdernes Lejr 2022 fastsættes til 1125 kr. egenbetaling pr. spejder. Det er en 

rabat på 50 %. 

For hver søskende derudover bliver rabatten  på 75 %. 

Gruppens udgift for Spejdernes Lejr 2022 (estimeret) er 200.000 kr. 

• Opdatering ang. ekstra ressourcer

Det blev på sidste møde besluttet, at Anne og Nanna skulle deltage i slutningen af 

spejdermøde for de yngste grene, for at gøre opmærksom på gruppens arbejde og behov for 

ekstra frivillige i bestyrelse, til flagkørsel, ved markeder etc. Besøgene er udskudt til efter 

gruppetur og oprykning. Anne udarbejder liste med kort beskrivelse af de enkelte opgaver til 

inspiration for forældrene. 

Nanna kontakter Annette og Anita med henblik på at igangsætte rengøringsturnus på 

Lynghoved igen. 

5) Meddelelser fra formanden.

Nanna går af som formand næste år og vi skal allerede nu i gang med rekrutteringsproces. Nanna 

udarbejder skriv til Stammen. 

6) Meddelelser fra kassereren.

Kassereren gemmegår regnskabet. 

7) Meddelelser fra gruppelederen.

Der er pt. ledermangel i gruppen, samtidig med en lang venteliste. Vi ønsker fra bestyrelsens side at 

reducere ventelisten, og få en stor gruppe engagerede ledere med mange gode muligheder for spændende 

aktiviteter med spejderne. 

Næste bestyrelsesmøde bliver temamøde, med fokus på venteliste og ledermangel. Lederne inviteres med, 

dels for at fremlægge deres årsplaner, dels med henblik på at drøfte ledersituationen og løsninger på 

ledermanglen. 

8) Meddelelse fra hyttefædrene: 

Salg af jern etc. giver fortsat god indtægt 

Hyttefædrene modtager gerne gode ideer og forslag til muligheden for halbyggeri ved Lynghoved. 

Referent: Anne Hjortkjær 


