
 

 

Ledermøde 17/08-2022 

Tilstede: Rasmus ”REO” F. Olesen; Rasmus ”Haffelaf” Juhl-Hammerschmidt; Nicolai ”Fedtmule” Enemark; 

Christina ”Mårmor” Vaarskov; Rasmus ” Vaske” Mehr;  Cecilie ”Sol” Wulf; Mai ”Duo”; Synne ”Mary 

Poppins” Stephansen; Marie ”Akela” Frisenfeldt Olesen; Brian ”Doktor” Petersen; Sabine Krammer 

(Bestyrelses formand) og Alice Linning (Divisions chef). 

Referent: Marie ”Akela” 

______________________________________________________________________________________ 

Samarbejde i lederstab: 

Doktor melder ud at han fra fredag d. 19/8-2022 ikke længere er en del af Ræven Skibby. Han har aftalt 

med Sabine at han via Rævens Facebook sender en meddelelse ud og invitere til reception (på egen 

regning) fredag d. 19/08-2022 kl. 16. Herefter overdrages alle Facebook, google drev mm administrator 

rettigheder til Sabine. 

Der bliver nævnt at Frank Kim (kassere) har bedt om at der skal holdes igen med brug af penge. Dette bliver 

tages op på kommende bestyrelsesmøde 25/08-2022. Lederne efterspørger, hvorfor det ikke er blevet 

meldt ud. 

 

Alice bliver spurgt ind til regler mm 

- Man skal have en interesse i gruppen for at kunne sidde i bestyrelsen – man kan besidde alle 

poster. 

- Bestyrelsen har ansvar for at gruppen ledes i henhold til DDS’ paragraffer. Foreningens drift dvs. 

det der ikke er primært spejderarbejder er bestyrelsens ansvar. 

- Det er ledergruppens (med gruppeledere i front) der har ansvaret for spejderarbejdet. 

- Ledergruppen kan godt beslutte at ingen andre er velkommen til mødet, men der opfordres til at 

man indkalder en repræsentant fra bestyrelsen, hvis der på ledermødet skal diskuteres emner der 

sortere under bestyrelsen. 

- Divisionen opfordrer til at der er åbenhed omkring referater og at de skal være åbne og ligge på 

hjemmesiden. 

o Hvis nogle emner er personfølsomme, vil der under punktet i det offentlige referat blive 

noteret ”lukket emne”. Der er generelt enighed i ledergruppen om at det er en model man 

vil benytte. 

Ansvarsposter: 

- Gruppeledere 

o Ledergruppen indstiller Akela (Marie) og Haffe (Rasmus J-H) som fælles gruppeleder team. 

▪ Der ønskes (Akela og Haffe), at der findes midler til, at de nye GL’er kommer på 

kursus snarest. 

o Ovenstående konstellation skal godkendes og føres til referat på kommende 

bestyrelsesmøde. 

 

- BUS Børne og ungesamråd, mulighed for fælles (alle korps) front mod offentlige instanser. 



 

 

o REO og Vaske (Hvis Sol er interesseret trækker vaske eller REO sig) 

- Medlemsansvarlig: Gruppe ledere; kassere og et bestyrelsesmedlem (pt Sabine) 

o Der kan findes hjælper i divisionen til medlemsservice 

- WEB  

o Hjemmeside (webmaster i medlemsservice): Marie og Haffe. 

o Ræven Facebook side: Marie, Haffe og Synne. 

o Ræven Facebook gruppe: Marie, Haffe og Synne. 

o Leder facebook: Marie, Haffe og Vaske. 

o Leder og Bestyrelses gruppe: Marie, Haffe og bestyrelsesformand (Sabine), 

o Gruppens drev: Marie skal have administrator rettighederne. 

  

- Hytten 

o Lån/udlån: Opmærksom på at der holdes øje med hvor meget den bruges 

o Rengøring: - 

o Vedligehold: - 

o Adgang: Alle nøgler skal inddrages og omstilles. Der skal kodes om. ASAP 

Ledere:  

- Lederfordeling i grenene: (indstilles til bestyrelsen) 

Gren Grenleder Gren assistent 

Familiespejd Akela  

Mikro Mårmor Mary Poppins 
Akela 

Mini Sol  

Junior Duo Rambo (Mads Fyhn) 
Vaske 
Jesper Elkjær 

Trop REO Haffelaf 
Fedtmule 

Klan   

 

Sol beder om hjælp fra onsdag til onsdag indtil det ikke længere er behov for det. 

Fremadrettet skal det meldes ud til forældre hvis der laves ændringer i lederbesætningen. 

 

Økonomi: 

- Kursus: 

o Der skal fremadrettet besluttes hvem og hvor mange der kommer på kursus 

o Haffe, Reo, Sabine og Kim skal snakke sammen ang. Betaling til kursus ASAP 

▪ Det sendes til Sabine og Kim hvad vi gerne vil bruge på kursus i efteråret samt 

begrundelse 

- Sabine spørger Kim om han har fået kontakter fra Sct. Hans – ellers skal disse overdrages fra Tina til 

Kim 

- Sabine spørger Kim om konto udtog fra 1. maj til nu. 



 

 

På først kommende bestyrelsesmøde skal bestyrelsesmedlemmerne opdateres, så alle grene er 

repræsenteres jf. referatet fra grupperådsmødet 


