
Referat af Styrelsesmøde DDS Bagsværd 
Torsdag d. 23. august 2018 kl. 20.00 i Sambo 
  
1. Velkommen tilbage fra sommerferie. Kort tilbagemelding fra Grenene.  
De fleste af grenene er godt fyldt op. Ledige plads enkelte steder på nogle årgange. 
Ledersituationen er nogenlunde.  
  
2. Infopunkter fra Anders/Suzette/Jonas 20 minutter 
• Udlån af Sambo. Gruppeleder og formand godkender fremadrettet udlån i samarbejde.  
• Udlevering af nøgler. Formanden udlevere nøgler. Styrelsen har fået nøgler. Vi kan godt 
udlevere nøgler til særligt engagerede spejdere. Det skal understreges at Sambo er til 
spejderarbejde.  
• Grejcontaineren. Den er blevet repareret for det hul, der var i den. Der er fortsat penge 
afsat til indretning. Der søges eventuelt penge hos BUS.  
• Husk sommerlejrregnskaberne. Troppen er den eneste der mangler.  
  
3. Arbejdsfordeling 40 minutter 
Der er en række opgaver, som løbende er med til at understøtte spejderarbejdet, men som 
lederne ikke skal stå for. 
Vi skal se på hver enkelt opgave, hvordan den løses smartest. Nogle ting bliver løst fint i 
dag, og det skal endelig fortsætte. 
  
• Græsslåning og hæk – bliver gjort løbende. Men der er ikke noget system. 
Jakub er tovholder på en liste.  
 
• Tilsyn med Sambo – før har det været en fra Styrelsen, der har stået for opgaven, men 
vedkommende er trådt ud, og har dermed ikke det løbende tilsyn. 
 
Mads tager opgaven med at formulere et jobopslag og tager kontakt til Michael.  
 
• Hvidvaskning. Der bliver vasket. Det er lidt uklart, hvem der gør det, men det bliver gjort... 
Fedt! 
 
• Rengøring – Forældrene gør rent til hver gren. En gang om måneden. Troppen har lidt 
udfordringer, da forældrene ikke kommer i Sambo, da spejderne transporterer sig selv 
 
Lederne melder det er ok at organisere. 
Troppen udgår af turnus.  
Jonas laver en liste og sender til lederne.  
  
4. Eventuelt 5 minutter 
Vi har fået en henvendelse ang. hækken.  
Jonas tager kontakt til naboen ang hækken 
 
Efterårsstorm 29. September. 9-12 
Anders og Klaus udarbejder listen.  



 
Styrelsesmøder frem mod grupperådsmøde 
25/10 kl 20 Styrelsesmøder 
13/12 kl 20 Styrelsesmøder 
29/1 kl. 20 Styrelsesmøder 
3/3 grupperådsmøde kl ?(i forbindelse med spejdertur)  
14/3 kl. 20 Styrelsesmøder 
 
Suzette og Helle arbejder med en ny hjemmeside.  
 
5. Arbejde i mindre udvalg 40 minutter. 
  
Udvalget laver undersøgelse om baggrunden for manglende deltagelse i turene som 
sendes ud til forældre  
 
Mads undersøger deltagerfrekvensen.  
 
Vi arbejder videre med emnet i styrelsen hen over vinteren 18/19 
 


