”LYNGHOVED” 🖉 SKANDERBORGVEJ 86 🖉 8680 RY

Referat for bestyrelsesmødet den 21/4 - 2022 kl. 19.00-21.00 Lynghoved
Punkt

1

Deltagere: Lotte, Annette, Karsten, Sus, Bo, Leon og Anne (referent)

Godkendelse af referat fra rådsmødet:
Godkendt

2

Indkomne punkter:
2.1 Status på byggeri:
Karsten henvender sig til kommunen for godkendelse af ensidig taghældning på
kommende hal. Fordele ved denne løsning er:
-

Højere klatrevæg
Højere væg til opbevaring af materialer indendørs
Taget vender ”rigtigt” i forhold til evt. solceller senere hen
Sandsynligvis billigere at lave

Processen herefter:
Karsten indhenter tilbud fra håndværkere. På baggrund af disse påbegyndes
ansøgninger til diverse fonde.
Jf. vores vision, bestræber vi os på at bygge så bæredygtigt som muligt, bl.a.
med brug af genbrugsmaterialer og tanker på solceller på sigt.
2.2

Valg af ny gruppeleder:

(Leon indstiller Annette Hinbøl) Bestyrelsen vælger Annette Hinkbøl som ny

gruppeleder. Tillykke.
2.3

Gaveregulativ:

Gaveregulativet ændres, således at vi fremover ikke giver gaver til runde
fødselsdage eller ved bryllup/kobberbryllup/sølvbryllup etc.
2.4

Flagkoordinering:

Leon er flagkoordinator. Leon udarbejder kort over flagenes placering i byen –
sættes på flagtrailer. Jan kontakter handelsforening og får flagdatoer for 2023 på
plads.
2.5

Forslag om at bestyrelsen fisker flere
bestyrelsesmedlemmer på møderne i foråret 1-2 fra hver
gren:

Bestyrelsen holder ”kaffebar” i slutningen af myrer- og skovmus-møder i løbet af
maj (koordineres via mail). Optimalt set rekrutterer vi 1-2 forældre fra hver gren
til bestyrelsesarbejdet. Anne spørger Simon om hjælp til at lave portrætter af
bestyrelsesmedlemmer til Stammen samt facebook.
2.6

Passivt medlem – definition og rettigheder:

Reglerne for passive medlemmer af gruppen bør skærpes. Pr. 1.1.23 foreslår
bestyrelsen at følgende gælder: Passive medlemmer kan ikke deltage i
aktiviteter og lejre (undtagen juleturen). Klanen inddrages i dialogen.
2.7

Forslag om at hyttefædre bliver medlemmer af 1. Ry
Gruppe så de har stemmeret til rådsmødet:

Dette er ikke muligt ifølge korpsets regler
2.8

Trailerkørekort i gruppen. Er det et kursusemne?

Bestyrelsen vælger at give trailerkørekort til to chauffører med henblik på
flagkørsel

3

Meddelelser fra formanden.
Intet

4

Meddelelser fra kassereren.
Opfordring til, at man på næste ledermøde taler om vigtigheden af at aflevere
kvitteringer for udlæg og at der prioriteres at købe på konto.

5

Meddelelser fra gruppelederen.
Har netop afholdt positivt og dejligt ledermøde. Alle ser frem til Spejdernes Lejr
til sommer – stort engagement!

6

Input fra ungerepræsentant (klan eller trop)
Intet

7

Nyt fra hyttefædrene.
Intet

8

Eventuelt
Bestyrelsen ser positivt på at invitere ukrainske børn med på sommerlejr etc.,
men pt. ikke mange ukrainere i Ry – derfor intet konkret endnu.

