”LYNGHOVED” 🖉 SKANDERBORGVEJ 86 🖉 8680 RY
Dagsorden bestyrelsesmødet den 21/9 - 2022 kl. 19.00-21.00 Lynghoved.

Punkt

1

Deltagere: Lotte, Sus, Jan Leon, Bo, Anne, Karsten og Martin
Afbud Annette

Godkendelse af referat fra sidste møde og opfølgning:
Referatet er godkendt med det forbehold at vi gerne vil drøfte punktet
omkring passive medlemmer igen under indkomne forslag.

2

Aftale dato for næste bestyrelsesmøde.
7. december 2022

3

Indkomne forslag:


Kassereren vil gerne at Kontingent udsendelse
skal føle kalenderåret, der er for meget bøvl som
det kører lige nu.

Vi ændrer tidspunkt for opkrævning af kontingent til 1. juli og
1. januar – der opkræves for samme periode som tidligere.


Ny opdatering af Håndbogen, Sus laver et udkast
til godkendelse af bestyrelsen.

Opdatering godkendt. Håndbogen gennemgås for ledere på
kursus i 5. november måned. Håndbogen ligger tilgængelig på

1. Ry´s hjemmeside.
Vi søger efter ny webmaster til løbende opdatering af 1. Rys
hjemmeside.
Lotte drøfter opdatering af ”Velkomstpakke til nye spejdere”
med lederne på næste ledermøde.


Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer.

Leon har deltaget ved forældremøde hos skovmusene og vil
gerne inviteres til øvrige forældremøder også for promovering
af bestyrelsesarbejdet.
Indtil videre 2-3 interesserede forældre – Leon og Anne følger
op.


Præcisering. Hvorfor var det vi først ville røre ved
det at være passivt medlem d. 1-1-2023?

Bestyrelsen beslutter, at reglerne omkring passive medlemmers deltagelse
i kurser etc. gælder fra dd.


Renovering af klanterrassen.

Bestyrelsen godkender finansiering af terrassen på ca. 3000 kr. Tages på
budget for vedligeholdelse af Lynghoved. Klanen inddrager hyttefædrene
før igangsættelse.


29. oktober – visionsdag.

Leon, Lotte og Anne udgør planlægningsudvalg til forberedelse
af dagen. Ledere, bestyrelse og klanen deltager på
visionsdagen på Lynghoved.

4

Meddelelser fra formanden.
Trailerkørekort: Martin tager kørekort og forsøger at prikke én mere på
skulderen.
Arbejdsdag på Lynghoved den 8. oktober

5

Meddelelser fra kassereren.
Refleksioner fra Spejdernes Lejr: Tydeligt og dejligt, at 1. Ry gruppe er en
gruppe med god økonomi og deraf gode faciliteter også på lejr.
Der er budgetteret med deltagerbetaling til juleturen 2022.

Gruppeledelsen orienterer ledere om kontingentopkrævning.
El, vand og varmeforbrug: Opfordring til, at alle husker at slukke lys etc.
Efter sig.
Fin balance i regnskabet helt generelt.
6

Meddelelser fra gruppelederne.
Rigtig mange ledere. Pt. + 30 – gruppeledelsen pt. på rundtur

7

Input fra ungerepræsentant (klan eller trop)

8

Nyt fra hyttefædrene.
Nyt låsesystem til toiletterne:
Nu kan toiletterne åbnes automatisk efter aftale. Karsten modtager liste
over behov for ”åbningstider” fra lederne efter næste ledermøde. Lotte
deler nøglebrikker ud på skolen. De profiler, der allerede er oprettet
bibeholdes og Jan tilføjes.
Halbyggeri:
Tilbud fra Hans ?? på 1,8 mio. kr.
Karsten indstiller til bestyrelsen, at man i forældregruppen finder en
person, der har lyst at være projektleder på halbyggeriet fremadrettet.
Anne undersøger eventuel kandidat.
Vi holder alle øjne åbne i forhold til mulige haller at overtage.
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Eventuelt.
Martin undersøger muligheden for at få gratis Windows 360
Gruppeledelsen forsøger at få et par klanmedlemmer til at deltage i
bestyrelsesarbejdet.

