
Bestyrelsesmøde Sjølund Gruppe 1 november 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 

- Budgetopfølgning, Michael orienterede 
- Medlemstal, kontingentopkrævninger, udmeldelse ved manglende betaling, 

lederkontingenter, Michael orienterede  
- Drøftelse af deltagere til KRM2017, på sidste grupperådsmøde blev det vedtaget 2 

deltagere til korpsrådsmødet, dette fastholdes. 
- Drøftelse af krav til afregninger, drøftelse af afregnings sedler. 
- Budgetudkast 2018, kontingentfastsættelse, rabat ved deltagelse i salg af lodsedler, forslag 

til næste bestyrelsesmøde således at det kan behandles på grupperådsmødet. 
- Drøftelse af økonomi på baggrund af medlemstal sammenholdt med udgifter, vi ønsker 

gerne flere medlemmer. 
 

4.  Orientering fra grenene ved Majbritt, Mikro 1 dreng og 10 piger, arbejder sammen med mini, 
har været til træf i divisionen, har arbejdet med leg og drama. Mini 1, er sammen med mikro. 
Junior 8, 24 t. Vågen / sovepose, arbejder med kompas, og så er jo snart jul. Familiespejd 5, har 
haft nogle hyggelige lørdagsmøder. Trop 5, 2 har været på et godt plankursus, arbejder med Den 
gode kammerat. 
 
5.  Orientering fra Mette, Kirkelig Ungdomforening møde 22 november, divisionturnering 17-18 
marts 2018. 
 
6.  Planlægning af Juleafslutning, indbydelse se Koks. 
 
7.  Grupperådsmøde 

- Dato, 26 februar 2018 kl. 18-20 
- Beretninger 
- Tidsplan for materiale, print/udsendelse 
- Hvem gør hvad 

 
8. Høring vedrørende tværkorpslige lejre, Se vedhæftning Principper for store events oktober 
2017.pdf & Høring vedrørende tværkorpslige lejre.docx, punktet blev drøftet. 
 
7. Næste møde 24 januar 2018 kl 18.00 
 
8. Eventuelt. 
 
  



Til Info Claus  

Som Mette skriver så er vi vel med modstillerne. Fra DL er det HC og Carsten der er delegerede. Vi 

mødes i divisionen næste fang den 31-8. Du skal nok få hører mere 

 

Hilsen Christina  

Sendt fra min iPhone 

 

Start på videresendt besked: 

Fra: Mette Høgh Christiansen <mette@nyraad.net> 

Dato: 13. august 2017 kl. 19.22.46 CEST 

Til: Christina Præstegaard <christina.praestegaard@mail.tele.dk> 

Cc: majbrittmunkholm@hotmail.com, maria.nielsen.2010@gmail.com, ole-h@mail.dk, 

bo.ditlev@gmail.com, janekbrode@gmail.com, ingefred@nyraad.net, kinggubi@gmail.com, 

anetteogtobias@gmail.com, Lisbeth-61@ofir.dk 

Emne: Vedr.: VS: Vigtigt HASTER- korpsets ejendomme 

Det lyder da tåbeligt, jeg tænker at vi er med "modstillierne", men vi bør vel høre bestyrelsen, skriv 

til Claus 😊 

Hilsen Mette  

 

Sendt fra min iPad 

 

Den 13. aug. 2017 kl. 16.07 skrev Christina Præstegaard <christina.praestegaard@mail.tele.dk>: 

 

 

Sendt fra min iPhone 

 

Start på videresendt besked: 

Fra: Pia Lohse <lohsepiamortensen@gmail.com> 

Dato: 13. august 2017 kl. 15.45.41 CEST 

Til: Carsten Christiansen <carsten@dds-faxe.dk>, "Gravesen, Hans Christian" <hcg@nst.dk>, Pia 

Poulsen <piapdds@gmail.com>,  Jens Ole Suldrup <dcskipper55@gmail.com>,  Christina 

Præstegaard <christina.praestegaard@mail.tele.dk>,  Søren Haugaard <lshaugaard@outlook.dk> 

Emne: Vs: VS: Vigtigt HASTER- korpsets ejendomme 

Kære DL 

Har netop modtaget denne mail vi de delegerede handle på sagen. Det haster 

Send gerne til andre spejdervenner. Hilsen Pia Lohse  

---------- Videresendt meddelelse ---------- 

Fra: "Bente Ellebye" <bekol@webspeed.dk> 

Dato: 13. aug. 2017 11.29 AM 

Emne: VS: Vigtigt HASTER- korpsets ejendomme 

Til: "Anders Richter Danielsen" <anrd3520@gmail.com>, "Pia Lohse" 

<lohsepiamortensen@gmail.com> 

Cc:  
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Kære Hanne & Henrik 

Jeg har videresendt jeres mail til Lille Anders og Pia Lohse. 

Jeg er ikke selv delegeret. Held & lykke med foretagendet. 

Det har min fulde opbakning. 

God spejderfest på lørdag fra Bente 

Fra: Hanne Riber Skov [mailto:hanne@riber-skov.dk]  

Sendt: 11. august 2017 21:11 

Til: 'Alice Kiander'; Fred@sluter.dk; 'Signe Brinkler Larsen'; 'cecilie.langhans'; 'Lily Bahnsen'; Anne Lintrup; Bente 

Ellebye; Christian Eggert Jørgensen; Claus Damgaard Nielsen; 'DDS Martin Steenstrup'; Dorte Ankerfelt; Frederik 

Karmdal; H. Marie Haastrup; Jakob Braad; Karin Spillemose; Kirsten Bech-Jacobsen; Lise Pedersen; Ole Steen & 

Anne Lintrup; Pia Lohse Mortensen; Pia Poulsen; 'Pia og Søren'; 'Jørgen Castenschiold'; 'Ib Jørgensen'; Uffe Lund 

Cc: 'Henrik Holck Skov' 

Emne: Vigtigt HASTER- korpsets ejendomme 

  

Hej Spejdervenner 

  

Nogle i korpsledelsen og generalsekretæren ønsker at afhænde korpsets ejendomme. F.eks.. 

Colleruphus, Gillastugan, Thurøbund, Ryekol, Stevninghus m.f.  i alt ca. 13 ejendomme. 

Det har ikke været muligt, at få en god begrundelse for denne beslutning. 

  

På hver ejendom sidder et udvalg, som passer og plejer disse, som deres spejdergerning. 

Disse folk - med ejendomsudvalget i spidsen - har lavet et beslutningsforslag til korpsrådsmødet 

2017, for at sikre disse ejendomme i korpset. 

Forslagsstillerne er interesseret i, at samle bredest mulig opbakning for dette forslag. 

  

Jeg skriver til jer i håber om, at I vil støtte op om forslaget og skrive som medstiller, hvis I er – eller 

kender nogle – der er delegeret til korpsrådsmødet. 
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Hvis du er eller andre du kender kunne være interesseret i at være medstiller, sender Henrik (min 

mand) gerne beslutningsforslaget til dig – husk din mailadresse. 

  

Det skal gå meget stærkt og klares i weekenden på grund af deadlines. 

  

Du kan svare på denne mail. 

  

De bedste spejderhilsner 

  

Hanne Riber Skov  

Palnatoke Gruppe 

Allerød 

  

 

 


