
  

”LYNGHOVED” 🖉 SKANDERBORGVEJ 86 🖉 8680 RY 

Referat for bestyrelsesmødet den 19/01 - 2022 kl. 19.00-21.00 -  
Lynghoved 

Punkt 
Deltagere: Rikke, Nanna, Jørgen, Carsten, Martin, 
Carlo, Kasper, Steffen, Sus, Bo, Jan, Leon og Anne (referent) 
Lotte fraværende grundet sygdom. 

1  Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Godkendt med enkelte bemærkninger til punkt 2 Temamøde ang. ventelister og 
ledermangel: 

Nanna følger op med Simon ang. video fra juleturen. 
Bo, Rikke og Anne følger op med Jan ang. muligheden for knapper på 
hjemmesiden med info for ”Spejderforælder” og ”Leder”. 

2 Indkomne punkter: 

1.0 Planlægning af Rådsmøde: 

Rådsmødet fastlægges til fredag den 25. februar 2022 17.00 – 19.00. For at
undgå pladsproblemer på Lynghoved sender Lotte forespørgsel til skolen om vi 
kan bruge deres lokaler til rådsmødet. 
Nanna udarbejder og sender indbydelse med følgende program: 

3 stationer: Beretning fra bestyrelse og ledergrupper (Nanna + Leon), 
Spejdernes Lejr 2022 (Lotte), Regnskab og budget og planlægning af nyt 
byggeri (Sus og Carsten)

Bestyrelsen foreslår: 
Dirigent: Jan. Referent: Rikke. 



Anne bestiller pizza + sodavand. Leon medbringer kaffe og the, hvis mødet 
holdes på skolen. 

1.1 Regnskab 2021 og Budget 2022/23 
 

Regnskab og budget gennemgået af kassere og godkendt af bestyrelsen. 
Ifølge nye vedtægter er der i år også lavet budget for 2023. 

Enkelte nedslag i budgettet: 
 Baggerservice udgår i budget 2022 pga. for få tropsspejdere. Indgår igen i

2023. 
 Bestyrelsen ser gerne stadig uddannelse af 1 – 2 træklatreinstruktører i 

2023 i DDS regi. 
 Bestyrelsen genoptager gaveregulativet med enkelte ændringer. Sus er 

ansvarlig for gaveindkøb. 
 Vi bruger 200.000 kr. til byggeriet i budget 2023. 
 Bestyrelsen foreslår hævning af kontingent fra 600 kr. til 650 kr. halvårligt

fra og med 2023 grundet Spejdernes Lejr og øvrige rejseudgifter. 
Derudover skal formuen bruges til bygning af multihal til opbevaring af 
lopper, tørring af telte, opsætning af klatrevæg og andre aktiviteter. 

1.2 Valg af to nye bestyrelsesmedlemmer - afgående er en 
forældre  rep. og forperson 

Martin stiller gerne op til bestyrelsen som medlem. 

Op til rådsmødet udsendes pressemeddelelse til brug i lokale medier, intern 
information og facebookopslag med info om det kommende bestyrelsesarbejde 
til inspiration for forhåbentlig nye medlemmer af bestyrelsen. 
Jan koordinerer med kommunikationsfrivillig Simon omkring PM, intern og 
facebookskrivelser (Martin tager kontakt). 

2.0 Søspejder forslag ved Lotte 

Punktet udsættes til næste møde 

3.0 Facebook, opslag og kommunikation generelt 

Punktet udsættes til næste møde. 

4.0 Flag planlægning 

Nanna sætter punktet på til dagsorden til rådsmødet. Vi søger 
flagkoordinator

3  Meddelelser fra formanden.

Intet



4  Meddelelser fra kassereren.

Intet 

5  Meddelelser fra gruppelederen.

Intet

6  Input fra ungerepræsentant (klan eller trop)

Intet

7  Nyt fra hyttefædrene.

Carsten fremlægger den foreløbige plan for byggeriet af multihal på Lynghoved. 
Der skal bygges efter eksisterende stil på nuværende bygninger. Klanen 
”bygger” rammen til hallen i rafter, så man til rådsmødet kan fornemme, hvor 
hallen forventeligt placeres på grunden. 
Klanen bemærker, at de gerne ser så meget udenomsareal som muligt bevaret 
og foreslår fx byggeri, hvor garagebygningerne står nu. 
Planen fremlægges ligeledes ved grupperådsmødet. Stadig usikkerhed om, 
hvorvidt vi skal være ude af lokaler ved Brugsen pr. 1.1.23 eller 1.1.24. – dette 
vides start marts 2022. 
Efterfølgende nedsættes udvalg, hvor Klanen også skal være en del af det. 
Ang. finansiering planlægges at søge Lokale- og Anlægsfonden på mindst 
200.000 kr. Der kan ligeledes søges hos kommunen og Brugsforeningen Tryg og 
evt. øvrige fonde/puljer. 

8  Eventuelt

Pkt. til næste møde: Mulighed for større overvågning ved bålhytten grundet 
ubudne gæster. 


