
Bestyrelsesmøde Sjølund Gruppe 29 Marts 2017 
 

 
1. Valg af mødeleder og referent.  Claus, Ole 
 
2.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Godkendt 
 
3. Velkomst og præsentation til nyt bestyrelsesmedlem og evt. Unge repræsentanter.         
Gennemgang af bestyrelsen arbejde. 
 
4. Orientering fra kassereren ved Michael 

- Budgetopfølgning. Gennemgang af budget og opfølgning. 
- Medlemstal. Liste udleveret, 35 spejdere. 

 
5.  Orientering fra grenene ved Majbritt. Familie spejd, glade spejdere og forældre, aktivterter 
posten på Facebook.  Mikro, 6 stabile en god gruppe spejdere, glæder sig til lyse aftener, 
sommerlejr med FDF. Mini, 6 spejdere, i gang med teater, kniv bevis, de 3 minier som var med på 
gruppeturen var glade for turen. Junior, 9, og 9 til sommerlejr, leg og drama, pionering, god 
kollektiv uge, 4 til Puf kursus, 24 t i sovepose 8 april. Trop, 5 spejdere, god kollektiv uge, 4 til 
sommerlejr. Klan, 3, planlagde gruppeturen, har afholdt kollektiv uge, har dog glemt at gøre rent 
efter sig, øv øv. 
 
6.  Orientering fra Mette 

- Divisionsrådsmøde, gennemgang af dagsorden og hvem deltager 
Mette, Claus deltager 

- Orientering vedr. Sommerlejr, deltagere, gæster, opgave forlejr mm. Sjølund 30 tilmeldt, 
Præstø tilmeldt 11, FDF tilmeldt 10, venskabsgrupper fra Hongkong 16 og England 17. 
Foropgave , mål co2 forbrug, samt Stafet for livet som social bæredygtighed. Forlejr 22-23 
april, Sct Georgs dag på lejr. 3 maj holder vi fællesmøde for Præstø og FDF som optakt til 
sommerlejr. 

- Sct. Georgsdag, fællesmødet d. 24 april afholder vi Sct.Georgs dag. 
- Sov ude dag 20-21 maj. Kong Volmer og Søspejderne er inviteret, Junior deltager fra 

gruppen 
- Status på lodsedler, det går rimeligt, status ved deadline d. 10/4 

 
7. Stafet for livet 2017, status og planer, mangler stadig deltagere, så spred budskabet og tilmeld 
jer endelig til en time eller 24.  
 
8. Mulighed for klatre aktiviteter i SKK. Hvis vi har lyst er Claus klar, kontakt Claus.  
 
9. Næste møde 14-6-2017 kl 19.00 
 
10. Eventuelt. 
 
 


