Referat fra bestyrelsesmøde i 1. Ry Gruppe
Onsdag d. 17/11 - 2021 kl. 19.00-21.00 - Lynghoved
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat godkendt
2. Indkomne punkter: Temamøde - vi tager hul på temaet ang. ventelister
og ledermangel
Myrer 11 (22)/Skovmus 3 (35)/Fjeldrotter 12 (40)/ Trop (23) – (tal i parentes er
spejder nu) – ikke parentes er dem på venteliste.
Der tages pt., ikke flere mikroer ind.
Vi tager det fremadrettet på som nyt fast pkt. på dagsordenen, således vi hele
tiden er obs på ventelisten.
Rikke spørger Jan, om det kan lade sig gøre, at sende en mail ud, hvert ½ år,
til de der står på venteliste, om barnet stadig er interesseret i at stå på
ventelisten, så vi hele tiden har en opdateret liste.
Velkomstbrev ved oprykning (Ledergruppen tager det op)
Små videoer om hvad det er at være spejder (Nanna spørger Simon, om han
evt. kan lave nogle videoer fra juleturen)
Ved opskrivning til spejder, findes der så et skriv om hvad det er at være
spejderleder, og i givet fald, kan det så sendes ud sammen med der skrives
om at barnet er på venteliste?
Kan vi have en knap på hjemmesiden til:
-

Hvad vil det sige at være spejder?

-

Hvad vil det sige at være spejderleder?

-

Hvad vil det sige at være spejderforælder? (Rikke, Bo og Anne)

Deadline for ovenstående er 1. md.
1. Meddelelser fra formanden
Nanna har lavet et skriv i stammen om at hun stopper som formand til næste
generalforsamling
2. Meddelelser fra kassereren
Sus får grønt lys til at undersøge billigere alternativ til Sparekassen
Kronjylland.
Vi ser positivt på, hvis det er en lokal bank

3. Meddelelser fra gruppelederen
12 ledere fra 1. Ry Gruppe deltog i korpsrådsmøde.
Alle love var redigeret (dette var ikke sket siden 1973), og skulle godkendes.
Grundet for få fremmødte stemmeberettigede, og der indkaldet til
ekstraordinær generalforsamling 11/12-21.
Pt. er vi 29 ledere, det kan derfor være svært at alle kender hinanden. Til
dette foreslår Jørgen, at der laves en tavle med billede og navn på lederne,
hyttefædrene, udvalgene samt bestyrelsen. Der skal selvfølgelig gives
tilladelse fra hver enkelt til dette – GDPR!
4. Nyt fra hyttefædrene
Fjernvarmetilbud – Skytterne har en varmepumpe, som er meget dyr, de har
fået et tilbud på fjernvarme på 68.000 kr. Hvis vi går sammen med skytterne,
kan vi måske nøjes med 40.000 kr., pr. forening. Dog skal skytterne nok have
nyt tag inden, så der går nok ca. 3 år før de er klar til fjernvarme. Det er ok
med os, da vi har varmpumper som forhåbentlig holder indtil da.
Ny trailer er købt og i brug. Alle kan køre med den.
2 gamle trailere er solgt til 500 pr. stk.
Julemarked i weekenden d. 20. og 21. november.
Det med banner/skiltning på genbrugspladsen har ladet vente på sig, derfor
har vi nærmest ikke modtaget nogle lopper i vores container. Der er først lavet
banner til os nu. Jørgen har skaffet en A-buk til banneret, så det kommer
snarest op.
Byggeri som vi snakkede om til sidste bestyrelsesmøde skal vi have tilladelse
til, MEN vi må bygge hvor der tidligere har været en gårdlænge – 8 x 30 m.
Shelter i Gyvelhytten er færdigrepareret nu
5.

Eventuelt

Flagallé – det bliver ”snart” forår, vi mangler koordinator….

