THISTEDSPEJDERNE
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 2.1.2018.
Til Stede: Lars, Jesper, Søren, Heidi, Ole
Fraværende: Gitte, Susanne, Lind, Anna, Elisa

Dagsorden:
Punkt

Emne

Referat

1

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

2

Diverse meddelelser.

Gitte har trukket sig som gruppeleder.
Gruppeleder skal jfr. vedtægterne vælges af og
blandt lederne ved et valg der udskrives af
formanden. Dette kommer til at ske ved et
ledermøde senere i januar.
Søren koordinerer opgaver ved Thy Awards
2018.
Der er arbejdsdag på Nebel den 20.1. Ole rundsender
invitationen. Søren modtager tilmeldingerne.
Rundspørge hos lederne har vist at der ikke er
kræfter til at deltage i SFO-spejd i foråret 2018. Ole
giver besked til de 2 skoler.

3

Grupperådsmødet den 25.2.2018:
 Program for dagen

Program som sidste år. Søren spørger Lise om
hun vil påtage sig opgaven om pasning af
børnene mens der er grupperådsmøde.
Praktiske opgaver vedr. indkøb og forberedelse
på dagen aftales ved ledermødet senere i januar.



Indbydelse til fastelavn

Ole laver invitationen til hhv. fastelavnsfest og
grupperådsmøde. Skal udsendes senes 3 uger før
mødet.



Indkaldelse til
grupperådsmødet

Standard dagsorden jfr. vedtægterne.



Dirigent og referent

Mads spørges om han vil være dirigent og
Susanne spørges om hun vil påtage sig referent
opgaven.
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Beretninger

Der laves kun skriftlig beretning fra formanden.
Alle øvrige beretninger kommer mundtligt ved
mødet. Grenlederne opfordres til at forbered
korte indlæg.



Økonomi, regnskab for
2017.

Bodil opfordres til at have regnskab klar til
udsendelse sammen med indkaldelsen. Bodil
opfordres til at lave forslag til budget for 2018.



Valg til bestyrelsen

Vi forsøger at få overtalt Gerda Bruhn til at
påtage sig opgaven som formand. Ole kan evt.
være hjælpeformand i en overgangsperiode.
Jesper er på valg og overvejer genopstille.
Lederne opfordres til at overveje hvem der skal
vælges som leder repræsentanter til bestyrelsen.



Øvrige valg

Korpsråd og divisionsråd aftales under
grupperådsmødet.
Der stiles mod et bestyrelsesmøde ca. 2 uger
efter grupperådsmødet.

Eventuelt, herunder aftale af tid for
næste møde.

