
Bestyrelsesmøde Sjølund Gruppe 20 marts 2019 
 

 
1. Valg af mødeleder og referent. Claus og Ole 

 
2.  Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde. Godkendt 
 
3. Orientering fra kassereren  

- Status på regnskab, Christina orienterede 
- Status på overdragelse af opgaver og adgange, Christina venter på at få adgang til vores 

konti. 
 

4.  Orientering fra grenene ved Majbritt, Familiespejd:5, Havde en fantastisk tur på ved 
Gåsetårnet, så på krible-krable dyr og havde kimsleg. Mikro: 5, nyt mærke cirkusartist, været og 
skal i skoven for at se på forårstegn , forløb med førstehjælp. Mini: 5 aktive, øvede knob og 
førstehjælp, været på skovtur sammen med mikro, har været rundt i byen for at finde 
hjertestarter, glæder sig til at at vejret bliver varmere så vi kan være ude. Junior: 1 har været med 
på kollektiv uge, deltager på gruppeturen. Troppen: 7-8, god kollektiv uge, er i gang med sjovt 
dumt og farligt forløb, har leget med ildblode, musefælde katapult mv. 4 deltager i gruppeturen. 
Klan: 3, er pt ikke så aktive, vil finde en anden mødedag, har deltaget i I-scout. 
 
  
5.  Orientering fra Mette 

- Lodsedler, der bliver bestilt 200 stk 
- Ren natur tilmelding, vi vil gerne deltage med rute 7 
- Vi sender en erkendtlighed til 100 års dagen hos Røde Kors  
- Overnatning med spejdere jf. tidligere vist tv udsendelse,  

Bestyrelsen diskuterede oplægget fra dokumentaren, henvendelser fra forældre og den 
almene praktik omkring handlinger på baggrund af dette. Bestyrelsen er kommet frem til 
følgende retningslinjer for Sjølund gruppe. 
Nuværende praksis vedr. overnatninger bibeholdes, dvs. der tilstræbes altid at der er mere 
end en leder med på ture og ved overnatningsarrangementer. Dette har været praksis i 
forvejen, da det er nødvendigt for at have mere en leder hvis der skulle opstå 
nødsituationer. Der kan dog ikke gives garanti for at der altid vil være mere end en leder 
tilstede, da det i praksis kan betyde aflysning af arrangementer og ture. Der vil altid være 
åbenhed omkring dette, og forældre er altid velkomne til at kontakte ledere eller 
bestyrelse for afklaring af dette ved de enkelte arrangementer. 
Sjølund gruppe indfører pr. d.d. yderligere skærpning af kontrollen af børeneattester. 
Nuværende retningslinjer fra Det Danske Spejderkorps og Vordingborg Kommune er, at der 
indhentes børneattester hvert andet år. Dette skærpes til at der indhentes børneattester 
for alle ledere primo hvert år. Yderligere indhentes der, på forhånd, ligeledes børneattester 
for kendte gruppehjælpere der har tilknytning til Sjølund spejdergruppe. Spørgsmål til 
dette kan rettes til bestyrelsens formand. 

 
6. Fællesspisnings arrangement d. 6 maj, Claus arbejder videre. 



 
7. Status på bygning af overdækning og endelig beslutning om igangsætning af projekt, Claus 
orienterede  
 
8. Information vedr. stolper, de placeret stolper på stien bliver ikke fjernet, Claus har haft kontakt 
med forvaltningen. Vi tager en snak med 1 Kong Volmer om at rokere de placeret sten ved deres 
hytte. 
 
9.  Stafet for Livet 2019, Claus siger meld jer til. 
 
10. Næste møde, 6 maj 20.00 
 
11. Eventuelt. 
 


