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Referat fra gruppebestyrelses møde tirsdag den 18. maj 19.30. 
  

  
1. Nyt fra gruppelederen: 

Hver mandag møder der en trofast spejderflok op. Bævere (17 -20), ulve (26-28), 

junior (15-17) og trop + senior (10) + ledere (10 + 2 hjælpere). 
I alt 73 betalende spejdere. 

50 spejdere mødte op til Sct. Georg arrangement, hvor vores nye præst fortalte om 
legenden Sct. Georg og dragen, og alle spejdere aflagde spejderløftet. 

En vellykket bæver- ulveturnering, hvor junior spejderne stod poster. Vejret var så 
dejligt med høj solskin. 
Sommerlejr er planlagt i samarbejde med spejderne i Sundeved og Sønderborg – 

invitationen er ikke færdig endnu. Lejren bliver tilrettelagt ud fra gældende Covid 
regler. 

Vi registrerer alle børnene til spejdermøderne ift. hjælp ved en evt. smitteopsporing 
 

2. Nyt fra byggegruppen: 
• Herunder overvejelser om organisering af ny hytte. Vi drøfter vedr. 

rengøring, at dette skal gøres af en lønnet person.  

• Byggeriet er godt i gang. 
• Vi har fået dispensation til fjernvarme til den nye hytte, så nu bliver varme 

kilden varmepumper. 
• Vi har fået et legat på 32.600 kr fra I P Nielsen Fonden til en bålhytte. 

• Vi er i dialog med kommunen vedr. skilte til boldbanen og spejderhytten. 
 

3. St. Hans 2021: 

Bål tale ved Jesper Smalling er aftalt. 
Der er lavet aftale med Jem og fix vedr. fremstilling af hekse 

Vi planlægger et møde med leder og gruppebestyrelse, når vi kender aktuelle Covid 
19 regler. 
 

4. Forældremøde august 2021: 
Vi planlægger et sådant arrangement i september. Evt. i forbindelse med et 

weekendarrangement med spejderne. Lederne bliver spurgt, om de vil være med. 
 

5. Hjemmesiden: 
Dybbøl Gruppe (gruppesite.dk) opdateres og tilrettes. 
   

6. Infofolder om spejderarbejdet i Dybbøl: 
Afventer da vi gerne vil have den nye spejderhytte med i pjecen. 

 
7. Børneattester: 

Nis får disse indhentet snarest. 

http://dybboel.gruppesite.dk/
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8. Eventuelt: 

Nis har i samarbejde med Jem og fix lavet et Naturløb, som udgår fra 
spejderhytten. 

Man kan hente en goodiebag med kort over posterne samt en pose med materialer 
til fremstilling af en træfigur indtil den 22/6-21. 

  
Referent Nis 24/5-21 


