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Referat af leder(hygge)møde d. 11.08.2020 

Tilstede 
• Trine H. 

• Anja 

• Brian 

• Lars 

• Morten 

• Henrik L. 

• Leif 

• Niels 

• Helene 

• Ib 
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Agenda 
• Opstart set i lyset af Corona. 

• Gennemgang af programmer i efteråret. 

• Valg af dato til lederhygge.  

• Div. 

o Vork 

o GF i spejdercenteret 26.8.2020 Vedtægtsændringer. 

o Naturensdag og hjælp til kirken 13. september 

o KFUM landsmøde i Fredericia 

o Arbejdsdag 5 september. 

Opstart d. 18.08.2020 
Det bliver uden forældre qua stigende kontakttal(smittetryk) og forsamlingsforbuddet er på 100. 
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Opryknings rækkefølgen er fra store ned til små. Senior – trop – junior – ulv – bæver (Nye bævere 

starter den 25 august) Selve oprykningen vil være hurtig overstået da kram og brydning ikke er en 

del af konceptet. Enhedslederne bedes finde på en aktivitet til opstart evt. navneleg for nytilkomne. 

Tag gerne billeder og videoer, som i kan lægge på FB, så forældrene kan se, hvad deres børn laver 

hos os. 

Fremover vil senior/trop primært befinde sig ved fiskerhuset qua corona. 

Niels finder gaver til de unge assistenter  

Brian trækker lister ud fra medlemssystemet, så vi ved hvem der rykker op. 

Gennemgang af programmer  
Der er lagt de forskellige aktiviteter ind i kalender for Efteråret 2020 

August   

Tirsdag 18 Opstart   

Tirsdag 25  

Onsdag 26 GF i Spejdercenteret 

September 

Tirsdag 1 

Lørdag  5 Arbejdsdag i huset  

Tirsdag 8  

Søndag  13 Naturens dag (10-15) / Hjælp til høstgudstjeneste (14-16)  

Tirsdag 15  

Tirsdag 22  

Weekend  26-27 Familielejr Vork  

Tirsdag 29 

Oktober 

Tirsdag 6  

Tirsdag 13 Efterårsferie  

Tirsdag 20  

Tirsdag 27 Fælles møde Trop, senior, junior 

November 

Tirsdag 3  

Tirsdag 10  

Tirsdag 17  

Tirsdag 24 salg af julekalender 

December 

Tirsdag 1  

Tirsdag 8 Lederhygge på restaurant 

Januar 2021 

Tirsdag   5 

Søndag 10 Nytårs parade 
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Lederhyggeaften 
Vi skal beslutte os for hvornår vi skal mødes igen og rammen. 

• En aktivitet sat op for os af en ekstern med god mad og vin  

• En tur i Gorillapark  

• En tur, hvor vi samler og tilbereder østers eks. på Rømø  

• Grubestegning af krondyr  

• Eller noget helt helt andet. 

Vork familielejr d. 26-27 september 
Vi har en begrænsning på 100 personer og da vi ikke kan få pengene refunderet afventer vi 

beslutningen til d. 1. september. Uagtet hvad der må ske så holder vi lederhygge fredag d. 25 

september. Om det bliver Vork, nede i spejderhytten eller privat. 

GF i Spejdercenteret 26.08.2020 kl 18.30 i Ekkodalen 2 
Der er blevet indkaldt til årsmøde/ generalforsamling i spejdercenteret/husudvalget. 

På mødet den 26.08 er der vedtægtsændringer på banen og dette er ikke gennemgået på mødet, 

men hvad jeg har læst mig til :  

§3 slettes,  

§4 hvor repræsentanter ikke længere skal plukkes fra vores grupperåd, Del omkring bevis for 

bestyrelsens sammensætning overfor myndighed eks tinglysning der er fjernet,  

Del omkring indkaldelse til husudvalgsmøder og referat er flyttet til forretningsordenen. 

 

§5 Krav lempes fra at det er alle 6 repræsentanter der kan tage beslutninger overfor entreprenører, 

kommune, altså trejdemand til at være 3, værende formand og de to rådsrepræsentanter. 

§6 Vedr. generalforsamling/årsmøde. Her flyttes store dele til det nye afsnit under forretningsorden. 

§7 Beslutningsdygtighed vedr. vedtægtsændringer. Her lempes kravene til at der skal være 2/3 

flertal blandt de fremmødte til at gennemføre en ændring af vedtægter. Idag skal 2/3 af de 

stemmeberettigede være til stede og ud af dem skal 2/3 stemme for en vedtægtsændring for at 

gennemføre denne. Såfremt dette ikke lykkes på 1.møde så skal der ske en genindkaldelse indenfor 

3 uger og hvis man her opnår 2/3 flertal for ændringerne, så er vedtægtsændringen en realitet.  

§8,9 og 10 er stort set identiske med de gamle vedtægter. 

Morten har meldt sig til en turnus ☺  

Naturens dag og hjælp til høstgudstjeneste 
Søndag d. 13 september er er to arrangementer  

• 10-15 Naturens dag med Trine T. som primus motor 

• 14-16 Høstgudstjeneste. Helene og junior 
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KFUM Landsmøde 26-27 Sept. i Fredericia messe C 
Landsmødet ligger oveni vores familielejr. Vi har besluttet at betale for Jens F. Thomsen som 

deltager på landsmødet for os som gruppe. Hvis der er andre der vil deltage så giv lyd så betaler vi 

deltagergebyret. 

Arbejdsdag 
Der er arbejdsdag d. 5 september. Er det her vi skal have gjort plads i ulvelokalet og kørt trailer efter 

trailer på genbrugspladsen ☺ 

 


