
Bestyrelsesmøde Sjølund Gruppe 18 januar 2017 
 

 
1. Valg af mødeleder og referent. Claus, Ole  
 
2.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Godkendt 
 
3. Orientering fra kassereren ved Michael 

- Regnskabsgennemgang og godkendelse, Regnskabet ser rigtigt godt ud, og er 
underskrevet. 

- Budgetopfølgning, Budget for 2017 og fremad blev gennemgået. 
- Nyt medlemssystem i stedet for Blåt Medlem, Michael orienterede  
- Krav til bilag for alle udgifter til grenkonti, jeg foreslår at udlæg fremover afregnes via 

kassereren mod gyldige bilag, de nuværende grenkonti foreslås ved samme lejlighed 
nedlagt, Grenkonti bliver fra dags dato nedlagt, ved  fremtidige indkøb skal lederene tage 
et billede af bon og sende til kassereren og beløbet straks blive overført til lederens konto.  

- Bør vi overveje et indmeldelsesgebyr, jeg er bekendt med at andre grupper opkræver 
dette? Indmeldelseblanket skal fremover indsendes til kassereren som et billede straks 
efter modtagelsen fra lederen i grenen, og efterfølgende lægges i dueslaget.  
 

4.  Orientering fra grenene ved Majbritt. 
 
5.  Orientering fra Mette 

- Opfølgning på Ledertur En rigtig god lederweekend, oprydning og gennemgang af grej. 
- Udviklingsplan,  gemmengået- små ændringer. 
- Divisionstunering, Divisiontunering er i pinsen og  mange lederene er forhindret i at 

deltage, hvilket betyder vi takker pænt nej tak. 
- Henvisningsaftale for Forsikring Danmark, Vi takker nej. 
- Ønsker om rullegardiner til salen og et nyt køleskab, Ja til begge dele. 

 
6. Spejdernes Lejr 

- Pris, Deltagelse for fuld lejr 975 kr. og halv lejr 550 kr. bindende tilmelding 1 marts.  
- Deltagende Ledere 
- Grej der skal indkøbes, vi samler op. 
- Kørsel af grej, Divisionen giver tilskud 

 
7. Grupperådsmøde 

- Planlægning, Dato 27-2-2017, materiale udsendes senest 4-2-2017. Claus handler ind til en 
let anretning. 

- Personer på valg, Michael, Mikkel, Ole, Revisor og revisorsuppleant.  
 
8. Stafet for livet 2017 ved Claus, Claus orienterede om vi er klar og holdet er oprettet. 
 
9. Næste møde 29-3-2017 kl 18.00 
 



10. Eventuelt. 
 
 


