
  

”LYNGHOVED” 🖉 SKANDERBORGVEJ 86 🖉 8680 RY 

Bestyrelsesmødet den 7/12 - 2022 kl. 19.00-21.00 -  Lynghoved 
Punkt 

Deltagere: Leon, Lotte, Annette, SuS, Bo, Martin, Jørgen, Karsten, Jan, 
Carlo, Phillip

1  Godkendelse af referat fra d. 21-9:
- ingen kommentarer – referatet godkendt

2 Indkomne punkter: 

2.1 Status på byggeri:
Karsten: Har haft et leverandørmøde, og fået tilbud fra Dansk Stålspær,
Deles op i flere faser: starter med betondelen og gulvet.
De vil have en ordre inden de vil lave statik beregninger, så Karsten leder efter 
en ingeniør, der vil lave det. Steen Hasager spørges.
Karsten kommer tilbage til bestyrelsen, hvis det koster over 20.000.
Kasper Præstgaards far vil gerne hjælpe Karsten.
Tidsplanen fase 1: grave den gamle sokkel op og støbe sokkel. Forventes klar i 
slutningen af andet kvartal, så gulv og sokkel er klar inden Høstmarkedet 2023. 
Og så kan spærene monteres i september.

2.2 Lidt økonomi info før behandling af punkt 2.3
Det ser rigtigt fornuftigt ud med vores økonomi – SL22 blev ikke den store udgift,
som vi havde budgeteret med, så vi behøver ikke at tilbageføre beløbet som var 
hensat til SL22. Derfor kan evt udlandstur godt financieres.

2.3 Troppens ønske om forhåndsgodkendelse til udlandstur. 
Troppen har bedt om et tilskud til en udlandstur i 2023, foreslået 50.000 – og det
kan vi godt budgetere med. Klanen kan inviteres med, det kan gøre økonomien 
bedre.
Budget skal afleveres 15. januar



2.4 fastsættelse af møder i 2023. forslag om et møde hver anden 
måned. tema møder?
25/1 Budget planlægning (Leon, SuS & GL)
1/2 budget godkendelse møde
8/3 konstitueringsmøde
10/5
30/8
11/9
6/12

2.5 Udviklingsplanen – Hvad tænker bestyrelsen, har vi ønsker/krav til 
grenene.
Punktet tages op på næste møde i januar.

2.6 Planlægning af rådsmødet, hvor, hvordan og hvornår.
25/2 Rådsmøde – SuS foreslår et ”Ømborgen” arrangement, med løb for forældre
og børn, fælles frokost og underholdning for børnene bagefter, så forældrene 
bliver til rådsmødet.
SuS skaffer hytten – foreslår Ryekol / Ømborgen / Ravnsøhytten.

Annette pointerer af bestyrelsen har en pligt til at prikke til nogle forældre, så 
der kommer flere i bestyrelsen, ideelt en forældre fra hver gren.
Der ligger noget kampagne materiale på hjemmesiden, som vi måske kan bruge 
noget af. Leon har været til forældremøde hos Skovmusene – det gav ikke noget.

2.7 Hvem er vi egentlig i og omkring gruppen – skema
Leon vil gerne komme med et forslag til næste møde.

3  Meddelelser fra formanden. 
Leon har været til formands komsammen i Billund. Det var meget givende.
Planlagt at gentage mødet til næste år.

4  Meddelelser fra kassereren.
Lederne skal have beløb til ”vask af uniform”, kassereren foreslår 100 kr til hver.
Der er købt siddeunderlag som julegave til lederne, som uddeles på næste 
ledermøde.
Der bruges mange penge til strøm og varme, vi kan ikke få nedsat 
energiregningen fordi vi som forening har et cvr nummer. 

5  Meddelelser fra gruppelederne.
Har været på juletur med 135 tilmeldte – der var pres på huset med så mange 
overnattende !
Vi er efterhånden så mange ledere, at det er ved at være på tide at overveje 
arbejdsfordelingen i grenene. Det er noget af det, som GL arbejder med i 
øjeblikket.
Lotte har lige været på ledelseskursus og arbejdet med gruppeudvikling.

6  Input fra ungerepræsentant (klan eller trop)
- ingen deltagere - 

7  Nyt fra hyttefædrene.



Det er aftalt at varmen sænkes med 5 grader. Det styrer Karsten.
Der planlægges at trække rør rundt i huset til radiatorvarme i huset.
Juleloppemarkedet gav 68.000. Alene juletingene solgte for 11.000.
Ungdomsholdet (dem under 70) arbejdede i en uge før og efter. Det er ved at 
være lidt hårdt.

Nørklerne var på Vestermølles julemarked og solgte for godt 3.000
Der skal bruges nye kræfter – forslag om at prikke til nogle efterlønnere / 
pensionister til fitnes.

Der kommer fliser i den sidste garage til de mange bolchetelte.

Der er indkøbt endnu en hestetrailer, så det er lettere at løfte ting ind og ud.

Gammelmandsilden skal renoveres – evt mures op med lecablokke el lign.

Vi har fået et stort bord, som kan bruges til udekøkken ved gammelmandsilden.

Der er lavet et sæt ordensregler for lån af Lynghoved, som skolen har sagt god 
for. Den bliver sat op uden for hytten.
Skolen kommer og gør rent på udetoiletterne en gang om ugen.
Hvis nogen bemærker at det ikke er i orden – tag et billede og send det til 
hyttefar@ryspejder.dk

Vi sælger gammelt jern, og sælger for et par tusinde kroner ad gangen. Indtil nu 
for 13.100 kr.

Forældres rengøring af Lynghoved er kommet i gang, startende med 
Fjeldrotterne, det ser ud til at det virker efter hensigten. Forslag om en tavle, 
hvor man kan skrive ”XX har gjort rent her den {dato}” så det synliggøres.

Vi har fået et tilbud på fjernvarme fra Skytterne. Det vil sandsynligvis koste os 
omkring 35.000 at få en stikledning, så vi deler installationsomkostningen. 
Jørgen går videre med at undersøge.

8  Eventuelt
Jan skal rykke Lone for flagdatoer inden 15/1.


