THISTEDSPEJDERNE
Ledermøde tirsdag den 23.1.2018.
Tid: tirsdag den 23.1.2018 kl. 19 – 21.
Til stede var: Heidi, Lind, Elisa, Rosa, Anna, Tina, Susanne, Martin, Khaled, Bente, Annette, Bile,
Ole

Dagsorden:
Ole oplyste at flere har fået mail om fornyelse af børneattest. Dette skal ske hvert 2. år. Ole sender
anmodning om attest til korpskontoret, men det er vigtigt at HELE CPR nr. oplyses til Ole.
Vi søgte 16500 kr. til lukket trailer ved Bingo centret. Da vi ikke fik fra dem er der nu i stedet søgt
støtte hos Lions Club Teutonia.
Punkt

Emne

Referat

1

Valg af 1 eller 2 gruppeledere. Efter
reglerne vælges GL af og blandt
gruppens ledere og valget udskrives
af formanden.

Der blev valgt Tina og Heidi, men med en
fordeling af opgaverne:
Susanne: Ledersamtaler, ledermøder og referat
Faste opgaver over året: Forældre efter
grupperådsmødet.
Indkøb: Heidi
Postmodtager: Tina

2

Status i grenene. Arbejdsplaner for 1.
halvår 2018. Planer/ønsker vedr.
sommerlejr. Ledersituationen 1.
halvår 2018 og efter næste
oprykningstur.

Aktivitetsplaner lægges på hjemmeside. Hvis
man ikke kender proceduren kan Martin
hjælpe hvis fil med plan sendes pr. mail.
Indtil sommer ferien er der god bemanding. Vi
ser på bemandingen efter oprykningsturen ved
næste ledermøde.
Der laves planer grenvist for sommerlejre. Tid
og sted informeres i Facebook gruppen (IKKE
Messenger gruppen). Martin har sendt link til
den gruppe vi bruger.

3

Grupperådsmødet den 25.2.2018.
Datoen er fastlagt, og programmet
har bestyrelsen besluttet skal være
som tidligere år.

Program som tidligere år, først fastelavn og
dernæst grupperådsmøde.
Praktiske opgaver:
Indkaldelse og tilmelding: Ole.
Indkøb og pynt af tønder: MINI
Fyld = små slikposer: Susanne
Præmier, inkl. kroner: Lind og Rosa
Bedømmelse af udklædning: KLAN

Hvem gør hvad til de forskellige
punkter.
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THISTEDSPEJDERNE
Under grupperådsmødet afgives korte
mundtlige beretninger om 2017 fra hver gren.
Kun skriftlig beretning fra bestyrelsen.
Under punktet om gruppens fremtid gives
hovedpunkter for vigtige aktiviteter i 2018.
Valg: Formand på valg. Der er ikke fundet
kandidat. De tidligere nævnt personer har sagt
nej tak.
Kasserer Bodil ønsker ikke genvalg. Hvis ingen
stiller op kan vi evt. bruge korpskontoret, der
mod betaling (15000 kr./år) tilbyder at løse
opgaven.
Øvrige valg: Ledere og unge overvejer.
Forældre: Lars ikke på valg. Jesper overvejer.
Revisor: Vi spørger om Birger vil fortsætte.
Medlemmer til korpsråd og divisionsråd:
Forslag fremsættes under mødet.
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Info om divisionsturneringen 2018.
Tid, sted og tema er besluttet af de 2
divisionsledelser. Der bliver
planlægningsmøde den 11.3.2018
hvor alle lederne er inviteret.

DIVI 2018 bliver i dagene 10-13. maj. Stedet
bliver Birkehytten i Holstebro. Temaet bliver
Olsenbanden.
Der afholdes planlægningsmøde søndag den
11. marts. Mødet bliver i Birkehytten og det
bliver muligt at se stedet hvor DIVI kommer til
at finde sted. Vigtigt at vi deltager.

5

Eventuelt, herunder aftale af tid for
næste møde.

Ifølge kalenderen er det næste ledermøde
17.4.2018.
Møder med Dieter sættes fortsat i bero.
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