
Bestyrelsesmøde Sjølund Gruppe 5 September 2018 
 

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

- Status på regnskab/Budget opfølgning, Michael orienterede 
- Gl. mobilepay ophørt, fremover fungerer kun MobilePay 35475 
- Medlemstal, 24 spejdere  
- Banken sætter gebyr, 300 kr/år, 600kr/ændret fuldmagt 
- spejdere er udmeldt over forår/sommer - bør vi lave en undersøgelse blandt medlemmer 

for at finde ud af årsag? Vi vil arbejde på at evaluere en gang i kvartalet, spørge ind til hvad 
som gør det godt ved at være spejder 

- Senior, medlem, blev drøftet 
- ny målere (vand+varme) Ole sørger for placering af tælleværk til varmemåler 
- Snak om fremtidig kasserer post, Vi mangler en ny kasserer til grupperådsmødet i februar. 
- Opkrævning af lederkontingent snarest muligt. 

 
4.  Orientering fra grenene ved Majbritt, Familie spejd, 4, fantastiske møder, Klaphat foreslår 
forventningsafsteming i forbindelse gruppearrangementer forældre og ledere imellem . Mikro, 3, 
de var alle med på økseløb, Anette er på pause, har taget 5 km mærke, overnatning i hytten fredag 
før efterårsferien, deltager på mikro/minitræf i oktober, Signe er med som assistent. Mini, 8, 6 var 
med på økseløbet og havde klaret sig rigtigt godt, kører med rullende patruljeleder. Junior pt. 
Ingen. Trop 7, 6 spejder på økseløb og fik en 3 plads ud af 7 patruljer. Klan, 4, laver klan 
sammenarbejde med Præstø og skiftes til af afholde møder, deltog på økseløbet og vandt turnout.   
 
5.  PR for Junior grenen(Majbritt) Åbent hus arrangement 26 september, Claus formidler kontakt 
til forældreintra og biograf klubben. 
 
6.  Orientering fra Mette 

- Koks Deadline, indlæg inden lørdag 
- Arrangementer i Efterår/Jul 
- Spejder arrangementer for at få juniorer(sammen med pkt. 5) 

 
7.  Overdækning, mål, tegninger & ønsker fra ledergruppen, vi tager det op på ledermødet og laver 
et udkast til en plan. Claus tager teten med et bålstativ. 
 
8. Persondataforordningslov(GDPR), venligst læs vedhæftetde dokument på forhånd ”UDKAST - 
SJØLUND GRUPPE - Behandlingsfortegnelse - Rev2018.01.pdf”, udkastet blev drøftet og godkendt. 
 
9. Næste møde, 14 november kl 19. 00 i hytten. 
 
10. Eventuelt. Ny hjemmeside, Claus orienterede.  


