
Referat af bestyrelsesmøde d. 10. oktober 2017. 
Erik Klippinge Trop 

 

1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Fuffer 

Referent: Sanne 

 

Fremmødte: Fuffer, Dus, Kuno, Mie, Sanne. Line var klar ved telefonen hvis vi fik brug for det.  

Poul var forhindret i fremmøde pga ulve møde i Grib Skov. 

 

2. Formandens beretning: 

Sanne bød velkommen til mødet, og velkommen til vores nye konst. medlem af bestyrelsen Kuno, 

som er far til en af vores nye medlemmer Lukas.  

Der er søgt om donation hos SEAS NVE om tilskud til sider til mastesejl - vi har fået afslag, der var 

450 ansøgninger og der blev delt i alt kr. 10 x 10.000,- ud. Der ser også søgt om donation hos 

Friluftsrådet til nyt tag til vores overdækning til hytten + sider til mastesejlet – vi venter på svar. Der 

er yderligere søgt om donation i Sparekassen Højby Fond ligeledes til sider til mastesejlet – vi 

venter på svar. Er vi så heldige at få donation to steder til siderne på mastesejlet, må vi kontakte 

for, hvordan vi forholder os. 

Sanne vil komme ind på de forskellige ting, efterhånden som vi kommer gennem dagsordenen.  

 

3. Velkommen til Kuno som er ny i bestyrelsen: 

Der blev budt velkommen til Kuno, og en tak for at han vil prøve kræfter i foreningen og 

bestyrelsen, og vi håber selvfølgelig at han får løst at fortsætte, så han har mulighed for at blive 

stemt ind, som fast medlem af bestyrelsen. 

 

4. Bestyrelses møde om søndagen/indkaldelse 3 uger før? 

Da det har været svært at få samlet bestyrelsen og at nogle ”glemmer” at der er indkaldt til møde, 

har Sanne prøvet at indkalde med lidt kortere varsel. Dette har imidlertid ikke haft den store effekt, 

selvom der også bliver sms kort før mødet.  

Fuffer foreslog at holde mødet om søndagen i håb om, større chance for fremmøde. 

Dette blev vedtaget, og at det igen skal varsles min. 14 dage inden. 

 

5. Evaluering af GeoPark – skal vi deltage i 2018? 

Fuffer, Mie og Sanne var til stede under GeoPark. Vi har talt med Roverne fra Ridder Ebbe, og alle 

er enige om, at det var en stor succes.  

Vi forklarede kort, hvordan samarbejdet i GeoPark støbes sammen. 

Vi kunne selvfølgelig godt have tænkt os nogle flere deltagere (i snit ca. 38 personer pr. dag), med 

dem som var mødt op, gav alle udtryk for, at det var et fantastisk sted vi har, og at det de rigtig 

godt kunne lide den meget afslappet og uformelle arrangement vi havde stablet på benene. 



Til de i bestyrelsen som ikke var med under GeoPark, kunne vi fortælle at der var fri kaffe på 

kanden, hj. bagt boller med mel fra Lumsås Mølle, Fuffer havde lavet rabarbergrød i små bæger 

med fløde som alle var velkommen til at spise, der var tændt op i grillen til kl 18 hvor folk selv 

kunne grille medbragt mad og man kunne købe øl, vand og vin til en billig penge.  

Der var ikke nogen udefra som benyttede vores overnatnings mulighed i chelterne eller i eget telt, 

men det håber vi på til næste år. 

Sanne har talt med Flemming fra Honning Urt på Odden, som kastede bolden i luften om et muligt 

samarbejde omkring drage bygning hos os, og så skal de sættes i luften på Odden. Han syntes der 

mangler noget for børn på Odden. 

Alle er enige om, at vi skal deltage i 2018.  

 

6. Kaserens beretning/hvor mange nye medlemmer er registeret? 

Fuffer fortæller at vi i dette regnskabsår til nu har  

indtægter alt   kr. 54.380,00 

udgifter  kr. 48.882,95 

tilskud fra kommunen kr. 34.000,00 

indestående i bank  kr. 20.615,61  

Der er yderligere restance i alt kr. 3.930,00 

 

Fuffer fortæller om korpsets nye indbetalings system. Nu indbetaler man direkte til korpset, som så 

hver 14. dag overfører pengene til Erik Klippinge Trops konto. 

Fuffer giver udtryk for at det fungere, men er frustreret over, at korpset ikke sender nogen form for 

billag med, når de overfører pengene, så hun kan ikke se præcis hvem korpset har afregnet os for, 

men kun hvor mange, og det skal hun så også selv sidde og dividere ud, ud fra det overførte beløb. 

Fuffer har talt med kaseren fra korpset. 

 

Der er i alt registeret: 

Fufflinger 8 stk. 

Ulve  5 stk. + 2 stk. ulve som er på prøveperiode 

Stifinder 1 stk. + 1 stk. stifinder som er på prøveperiode 

Spejder 2 stk. 

Pioner  1 stk. + 1 stk. pioner som starter på prøve efter uge 42 

 

Ang. fripas. Forældre /værger kan henvende sig på skolen og søge om fripas, men Fuffer kan stå 

som mellemled og gøre det. Fuffer fortæller dog, at det er langt det nemmeste, når 

forældre/værger selv ordner det. 

Fripas er på kr. 800,- som kun dækker kontingent, lejr og ture. Ikke uniformer mm.  

Kuno fortæller, at også en sagsbehandler kan søge om fripas. 

 

7. Gæld fra afgåede medlemmer/ledere + problemer med inddragelse af bl.a. korpsmærker. 

Sanne fortæller at hun et utal af gange, har prøvet både at ringe og skrive. Den ene ”leder” er 

flyttet til Lolland og har ”spejdernes” ting i et rum i Holbæk, som kun en kammerat har nøgle til. 



Sanne har flere gange tilbudt selv at hente vores ting i Holbæk, men uden held. Lederen siger, at 

han ikke selv har nøgle til rummet hvor tingene er.  

Det drejer sig om 2 korpsmærker, Fuffers personlige materiale mappe til Ulvene, samt uniformer, 

tørklæder og bøger som vi kunne sælge videre og derved få nogen af spejdernes penge hjem igen. 

Sanne vurdere at der er lange udsigter, hvis vi da overhoved er så heldige at få det tilbage. 

 

Fuffer fortæller at det generelt er et meget stort problem, når korpsmærkerne skal inddrages. Der 

ligger mange korpsmærker ude, der ikke er indleveret som lovet. Gruppen har betalt for disse, og 

medlemmerne får deres depositum retur ved indlevering (kr. 200,-). 

 

8. Organisering af grenene 

Det er et luksus problem når vi pludselig står med så mange dejlige nye medlemmer, og kun 1 

leder. 

Dus deler sig så godt hun kan, men bruger det meste af tiden på Fufflingerne. Stifinderne får 

selvfølgelig den hjælp de har brug for.  

Vicki starter efter uge 42 som skal være assistent for Dus, så bliver problemet mindre, og Dus kan 

nemmere være sammen med Stifinderne, som kræver en anden form for undervisning end 

Fufflingerne gør. 

 

Dus fortæller, at når nye assistenter starter, så er der en prøvetid på 3-6 måneder, for at se 

hvordan de falder til i gruppen og klarer opgaverne. Alle er enige om, at det er en god ide. 

 

9. Hvad gør vi med ledere til Stifinderne? 

Det fik vi svar på under punkt 8. 

 

10. Dus´s plan – planlægning julestue i hytten / jule tur måske kun stifinderne / evt. m. Poul´s 

gruppe? Aftale dato for planlægning. 

Der skal hentes fredslys, sælge juletræer og Lillebror lodder. 

Jule tur med Poul´s gruppe er nedstemt. Dus vil gerne at der bliver julehygge i vores egen hytte evt 

med overnatning, da størstedelen af medlemmerne er meget unge.  

Dus vil selv stå for arrangementet, og informerer herom når hun ved mere og hun håber 

selvfølgelig på masser af sne disse dage. 

Dus sørger for, at alle gruppens aktiviteter skal på vores hjemmeside. 

 

11. Forældre ”møde” info om hvad der sker + kalenderplan med ture/julestue/GeopPark mm. 

Der er enighed om, at der tirsdag d. 7. november kl. 17 bliver holdt en hurtig info for forældrene 

omkring hvordan med div. besked om aflysning til spejdermøder mm. Dette vil kun tage ca 30 

minutter, og der vil senere blive indkaldt til et mere rigtigt forældremøde, med henblik på bl.a. 

forventnings afstemning mm.  

Dato for dette kommer Dus med. 

 

 

 



12. Mere elektrisk lys i hytten 

Sanne syntes der er for mørkt i hytten, når der skal laves opgaver på gulvet, og kunne godt tænke 

sig der blev sat lys op over gulvet. 

Dette blev nedstemt, da alle syntes at de levende lys er mere hyggelige. 

 

13. Juletræer / lodsedler mm. 

Dus har sendt mail ud til samtlige forældre omkring salg af lodsedler, for at spørge om de ville 

bakke op om dette, da Fufflingerne skal have en ældre søskende eller forældre med til at hjælpe. 

Der har ingen respons været fra forældrene. Vi blev enige om ikke at spørge, men at Fuffer skal 

bestille 300 skt. hjem, som så bliver fordelt. Vi kan bestille flere hvis nødvendigt.  

Der bliver en præmie til de 3 børn som sælger flest. 

Tirsdag d. 19. december er der juleafslutning i hytten med hygge. Her skal vi også have afregning 

for solgte lodder så jo før vi kommer i gang med at sælge, jo flere mere kan vi nå at tjene. 

 

Vores juletræer skal hentes weekenden d. 25./26. november i Frederiksværk. Vi har brug for så 

mange hænder som muligt. 

 

14. evt. 

Vi har fået bygget vores længe ønskede brændeskur ….eller skal vi kalde brændehytte, så vi kan få 

låst vores brænde inde. Vi har haft problemer med tyveri af dette.  

Nicklas har beklædt vores udvendige skorsten med Ølandsbrud.  

Poul og Nicklas kommer igen i uge 42 for at hjælpe med færdiggørelse af både skur og skorsten. 

En MEGET stor tak til Poul Wilcke fra Grib Skov og Nicklas fra Kong Waldemar for til bringe en hel 

weekend i byggeriets tegn og størstedelen af tiden i silende regn. Det har været en kæmpe hjælp, 

tak for det! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af  

Sanne Faber 

Formand for De Gule Spejder 

Erik Klipping Trop 



 

 

 

 

 

 


