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Referat af gruppebestyrelsesmøde torsdag, den 18. marts, kl. 19.30. 
  
Link til møde: 
https://meet.google.com/ach-xgzp-fia 
  
Dagsorden: 
  

1. Konstituering af bestyrelsen 
a. Valg af formand Søren blev valgt 
b. Valg af kasserer Nis blev valgt 

 
2. Bestyrelsesarbejdet 2021-2022 

Vi vil give hjemmesiden et eftersyn. Punktet sættes på til næste møde, hvor alle kikker 
hjemmesiden igennem og kommer med input/ rettelser. 
 
Arbejdsdag – når vi igen må dette 
 
Udarbejdelse/ udkast til en info folder vedr. KFUM spejderne i Dybbøl skal på vores næste 
møde. 
 

3. Børneattester: 
Nis indhenter børneattester på alle ledere over 15 år. 
 

4. Spejder aktiviteter forår 2021: 
 
Møderne er nu igen i fuld gang. De må kun holdes udendørs med max 25 personer pr hold. Vi 
har stor fremmøde i alle enheder. 
 
Sct Georg arrangement holdes lokalt i gruppen fredag den 23. april 
 
Bæver ulve turnering 8. maj 
 
Sommerlejr på Kegnæs 3.-7. juli sammen med Sundeved og Sønderborg spejder grupper 
 
Kontingent er udsendt til alle spejdere 
 

5. St. Hans: 
Vi har igen i år en aftale med Jem og Fix – planlægges ud fra Covid19 regler 
 

6. Forældremøde sommer 2021: 
Dette møde afholdes i august – gruppebestyrelsen planlægger 
 

7. Nyt fra byggeudvalget: 
Byggeriet starter op igen når vejret bliver bedre 
Der indkaldes til arbejdslørdage 
 

8. Rengøringsliste 
Listen er sendt rundt og godkendt 
 
 

https://meet.google.com/ach-xgzp-fia
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9. Få tilskud til dit projekt (Heidi): 

Jeg er faldet over dette på Jem og Fix´s hjemmeside. Se link: Søg om støtte til dit projekt | jem & fix (jemogfix.dk) 

Måske kender I allerede til muligheden? 

Der er mulighed for at søge støtte til et gør-det-selvprojekt. Det er desværre ikke muligt at søge til den nye hytte 
(da projektet ikke må være delfinansieret) men der kan jo søges til noget andet. Fx. ny patruljehytte (måske 
man kan få én der er rotte-sikret? ), brændeskur, shelter eller hva´ man lige kunne ønske sig. Det kunne også 
være alt muligt andet. 

vh. Heidi Thuesen 

10. Eventuelt 
Næste møde i maj måned -  Søren sender forslag ud 

  
  
Ref Nis 
18/3-21 

 

https://www.jemogfix.dk/om-jem-fix/sponsorater/i-fixer-vi-stoetter/ansoeg/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=1021_avis_ifixervistoetter

