
Ledermøde 1. september 2022 

Deltagere: Marie ”Akela”, Christina ”Mårmor”, Nikolai ”Fedtmule”, Rasmus ”Haffelaf”, Emil ”Sæl”, 

Rasmus ”REO”, Rasmus ”Vaske” 

Referent: Marie ”Akela”  

*Gennemstregede emner har ikke været behandlet på mødet 

1. Rundt i grenene   (Ca. 5 min pr. gren under spisning) 

a. Familiespejd – Alt godt 

b. Mikro– Alt godt 

c. Mini – mangler leder! 

d. Junior– Alt godt 

e. Trop– Alt godt 

f. Klan – Alt godt 

i. Grentræf – er der deltagelse og planlægning i gang 

JA 

2. Gruppeledernes tanker og vision for gruppen  

a. Udvikling 

b. Opgavefordeling; Kelli / Haffe 

Tilgår 

3. Ledermøder i fremtiden 

- Torsdag i ulige måneder og Tirsdag i lige måneder 

- Der er ikke ledermøder i skoleferie – hvis mødet rammer en ferie bliver det på foregående møde 

taget op hvornår det skal være. 

- Spisning: der er mad hver gang og det går på runde mellem grenene (Underbemandede grene 

hjælpes) 

- Man skal kunne gennemgå snakke punkter under måltider 

- Ledermødet 17-20 medmindre andet er aftalt 

 

4. Lukket emne 

   

5. Løse ender 

a. Rafter 

– REO kontakter Erling og hører hvad status er 

b. Bogskab 

- lukkes ned 

c. Jubilæum 

- Ræven er startet i 1942 – vi har 80års jubilæum og det skal fejres 

d. Kommunen 

- Marie og Haffe 

e. Hytten / grunden 

- Hytte og materiale ansvarlige: Fedtmule, Mårmor, Mary Poppins, Sæl. 

o Kontakt til kommunen 



o Oprydning i materiel 

o Sæl bliver hytte kontakt ( 7172 4811 ) 

o Låsene skal skiftes så vi kan holde styr på hvem der har hvad – Fedtmule er primus motor 

o Se ledernoter 

-  

f. Lederkomsammen   

- Diskuteres færdig på ledergruppen 

6. Ledergruppens tanker om ny formand, samt kassere 

- Alle skal tænke forældre igennem 

- Kan der kigges ud af gruppen… 

 

7. Årshjul: 

a. Ture 

i. Antal 

ii. Årsstjerner 

iii. Formål  

b. Arrangementer (formål, tovholder,ect ) 

i. Julefrokost 

ii. Juletræstænding 

iii. Nat i naturen 

iv. Sankt Hans 

v. Fastelavn 

vi. Spis en spejder 

vii. ? 

8. Lukket emne 

 

9. Økonomi 

a. Orientering om bestyrelsens opfordring og beslutning 

b. Grenbudget  (kan vi lave en ”formel” som oplæg til bestyrelsen) 

c. Overdækket terrasse  (skal vi lave selv, eller søge midler) 

d. Fondssøgninger  

i. Friluftsrådet 

ii. Trailer 

iii. Telte 

iv. Mastesejl 

10. Nye ledere  

a. Behov? 

b. Indrulning? 

c. Forældrehjælp? 

11. Hytten  


