
 

 

Referat bestyrelsesmøde den 10. oktober 2022  

 

Tilstede: Troels, Emil(sæl), Nikolai(Fedtmule), John, Mona, Rasmus(Haffelaf), Martin, 

Marie(Akeela), Christina(Mårmor), Alexander(Mår), Nicolai, Mai(Duo)og Alice.  

Fraværende: Frigg, Bettina, Rasmus Mehr 

Referent: Marie 

_________________________________________________________________________________________ 

Velkommen: Alice bød velkommen til den nye bestyrelse. 

 

Valg af referent: 

- Marie 

 

Præsentation: 

- Bordet rundt, folk præsenterede sig 

 

Introduktion til bestyrelsens opgaver, DDS formål, vilkår og rammer: 

- Bestyrelsen står for: strategisk ledelse, økonomi, ressourcer. 

- Der opfordres til at alle kigger i sit netværk, så gruppen kan få udfyldt en ressource 

liste (Fra spejderide til handling s. 46). 

 

Aktiviteter i gruppen - herunder 80 års jubilæum nedsættelse af 

arbejdsgruppe vedr. jubilæet: 

- Lederne har sagt ja til at hjælpe med græskar udskæring hos Meny fredag d. 14. 

- onsdag 14/12 juleafslutning: fælles juleafslutning for alle grene 

- Juletræstænding 18/11 – ved Skibby midt  

- Nat i naturen: september 

- Sankt hans: fælles bål for hele byen 

- Fastelavn: Tidligere har troppen sat stativ til tønder op 

- Spis en spejder: 1. onsdag i maj 

- Julekugler: gruppen får 50 øre pr julekugle med ståltråd 

- Ræven har været repræsenteret som tovholder ved ”hold naturen ren” langs fjorden (via 

Skjoldungernes land) 

- 80års jubilæum: Emil, Alexander, Nicolai(Fedtmule), Martin, Rasmus(Haffe), Alice. 

Søndag d. 20. november 

 

Aktiviteter i Ege division: 

- Der laves forskellige arrangementer senest har der været grendag. 

 

Hvem har ansvaret for hvilke opgaver: Medlemsservice, hjemmeside, facebook 

og evt. øvrige medier: 

- Medlemsservice: Mona overtager medlemsansvarlig ift. indmeldelser og medlemmer. Marie 

har ”spejder delen” dvs. oprettelse af arrangementer. 

- Hjemmeside: Martin, Alexander, Rasmus(Haffe) bliver webansvarlige. Referater lægges op 

på hjemmesiden. Marie(Akeela) giver rettigheder i medlemsservice. 

- Facebook/PR-gruppen: Ræven Skibby trop og flok (gruppe). Ræven Skibby trop og flok 

(side). Martin og Emil(Sæl). 

- raevenskibby.dk ligger pt hos tidligere leder ønskes overdrages til gruppen. Emil(sæl) 

- Instagram raeven_skibby_trop_og_flok ønskes overdrages til Emil(sæl). 

 

Status på økonomi: Herunder bankaftale og indberetning til Frederikssund kommune primo 

2023. 

- Der kommer status på Rævens økonomi på et kommende bestyrelsesmøde. Budgettet for 2022 

blev gennemgået.  

 

Hytten – brugsretsaftale - drift af hytten - etablering af 



 

 

hytteudvalg (2 fra bestyrelsen og 2-3 ledere). 

- Kommune kontakt gruppe: Nicolai, John, Nicolai(Fedtmule) og Alice. 

- Hytteudvalg: Christina(Mårmor), Nicolai(Fedtmule), Troels, Martin, Emil(Sæl) & 

Synne(Leder). 

- Martin kontakter Sejertsen ang. hvad aftalen for samletanken er. 

 

Rengøring i hytten - kommunalrengøring eller det klarer vi selv? Hvis vi 

selv klarer opgaven får vi udbetalt 35.373kr til rengøring. 

- Ræven sørger selv for rengøring. 

 

Deltagelse i korpsrådsmøde den 11. - 13. november - to stemmeberettigede 

fra gruppen + mulighed for øvrige interesserede (betaling? Hvilke midler er 

der til rådighed 

- Rasmus(Haffelaf) & Marie(Akeela) deltager som stemmeberettiget. 

- De fire unge kan deltage betalt af gruppen. 

- Alle tilbydes betaling for både deltagelse og transport. 

 

Fastsættelse af dato for generalforsamling: Torsdag den 23. 

februar kl. 19.00. 

- godkendt 

 

Mødeplan for resten af 2022: 22. november og 15. december 

- kl. 19.00 godkendt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


