24. april 2017

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 5. april 2017 hos De Grønne
Pigespejdere.

Til stede: Annette Vad DGP, Lene Egeberg KFUM, Christian Lynge Dam
Jacobsen FDF, Frederik Hansen og Peter Hansen Folkeoplysningsudvalget og
John Månson DDS.
Afbud: Claus Johnsen DUI.

1. Lederpris.
Der var kun modtaget et enkelt forslag, men der var enighed om, at forslaget
var så godt, at vi kunne udpege den indstillede som årets prismodtager.

2. Samrådsmødet.
Der er sket et ærgerligt sammenfald af møder, idet kommunen har indkaldt til
møde omkring lederakademiet samtidig.
Vi besluttede at ”vende Samrådsmødet” i håb om, at Bo Petersen som en af
oplægsholderne ville kunne nå at afvikle lederakademimødet og dernæst
komme til Samrådsmødet. Dog bibeholdes prisoverrækkelsen som 1. punkt.
John finder sang, Annette checker op på lokalet og Christian koordinerer med
forvaltningen.

3. Lederakademiet.
Vi udpegede Annette som Samrådets repræsentant til det første møde
omkring lederakademiet.

4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der har ikke været afholdt møder i udvalget siden det seneste forretningsudvalgsmøde, så intet nyt.

5. Nyt fra grupper og kredse.
DGP:
Annette berettede om en fantastisk tur for de store spejdere til Tænkedagsweekend i London. Gruppen skal snart sælge lodsedler.
Gruppens mindste børn skal på sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien.
FDF:
Christian fortalte at FDF Høje Taastrup nu har modtaget 160.000 kr. som
støtte til de kommende projekter. Man vil i første omgang koncentrere sig om
opførelse af bålhytten og dernæst kommer hegnet og klatrevæggen. Kredsen
skal ligesom De Grønne Piger snart sælge lodsedler.
Peter fortalte, at FDF Hedehusene har holdt forældreweekend med ca. 90
deltagere. Kredsen skal på fælles sommerlejr i år, dog skal en række af de
store spejdere på vandretur på Hardanger Vidden i Norge.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen deltager med 5 juniorer og 5 ledere på SL 2017. 4
tropsspejdere tager med KFUM Ishøj til SL 2017. Herudover samler man en
klan af rovere fra forskellige grupper på 10-12 deltagere, ligesom gruppen får
besøg af 10 tyske spejdere".
DDS:
John fortalte, at Wagandoo har fået ny gruppeleder. Lars Larsen er blevet
erstattet med sin søn, Jan Nordensbjerg. Gruppen oplever for øjeblikket
tilgang af ledere og børn.

6 Eventuelt.
Der blev spurgt til udviklingen i DUI sagen, som er gået lidt i stå, da Claus
ikke har kunnet deltage i de sidste par møder.

Der var enighed om, at Christian skulle rykke Claus for det lovede materiale
med henblik på at vi kan drøfte sagen og træffe beslutning på et ordentligt
grundlag på det næste møde.
Vi drøftede invitationerne fra kommunen til at mødes med Fritids- og
Kulturudvalget d. 15. maj og Folkeoplysningsudvalget d. 17. maj. Annette
deltager i det første møde og Christian og John i det andet.
På næste forretningsudvalgsmøde samler vi op på, hvad vi gerne vil fremføre
på de 2 møder.
Forberedelserne til Spejdernes Lejr blev drøftet ganske kort.
John beklagede, at ikke alle bilag var fremsendt til hele forretningsudvalget.
Næste møde aftaltes til onsdag d. 10. maj hos Wagandoo.

John Månson
Referent

