27. februar 2017

Referat af forretningsudvalgsmøde d. 16. februar 2017 hos KFUM
spejderne.

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt med en bemærkning om, at punkt 7 vedr. DUI måtte
udsættes til næste møde.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Det blev godkendt med en bemærkning om, at det ville være fint, hvis vi også
kunne besøge de andre spejdergrupper.

3. Samrådsmøde, invitation og program.
Annette har booket lokale i Kulturcentret.
Vi aftalte, at Christian skulle spørge Bo i forvaltningen om at komme og holde
et indlæg om lederakademiet og at Annette skulle spørge sin gruppeleder om
at finde en, som kunne fortælle om Ungdomsøen.
Christian orienterer grupper og kredse om datoen.

4. Lederpris 2017.
Lene taler med Arbejdernes Landsbank om en fortsættelse af sponsoratet til
lederprisen.
Christian sender opfordring til grupper og kredse om at indstille kandidater til
lederprisen. De skal fremsendes således at vi kan finde en prismodtager på
mødet d. 5. april.

5. Budgetfordeling 2017.
Christian gennemgik det budgetmateriale, han har modtaget fra kommunen.
Medlemstallene viser, at vi tilsammen er steget fra 767 til 796 medlemmer.
Desværre ligger hele stigningen på de over 25 årige. Vores samlede
tilskudsramme er steget fra 559.800 til 575.200 kr.
Vi var enige om at bibeholde de hidtidige satser og reduktionsprocenter f.s.v.
angår kursus- og sommerlejrtilskud.

6. Regnskab for 2016.
Lene fortalte, at regnskabet er færdigt og klar til revisoren. Tallene får vi
senere, men vi har overskud.

7. DUI.
Der blev udvekslet et par korte bemærkninger, hvorefter sagen blev udsat til
Claus kunne være til stede.
Christian bemærkede, at Claus endnu ikke havde fremsendt det materiale der
aftaltes på forrige møde.

8. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Peter fortalte om folkeoplysningsudvalgets seneste møder. Man har
 bevilget FDF 70.000 kr. til en bålhytte.






indledt en møderække med Samrådene, startende med Kulturelt
Samråd. Vi skal mødes med dem d. 17. maj.
drøftet mulighederne for at starte lederakademiet
haft en principiel snak om godkendelse af foreninger i bebyggelser som
værende folkeoplysende.
drøftet de netop vedtagne ændringer i folkeoplysningsloven, hvorefter
en række oplysninger om foreningerne og deres tilskud skal
offentliggøres

9. Nyt fra grupper og kredse.
DGP:
Annette fortalte, at de skulle 12 personer af sted til London førstkommende
weekend for at fejre Tænkedag på et af pigespejdernes verdensspejdercentre.
Gruppen mangler forsat ledere, så man planlægger en hvervekampagne.
Samtidig skal gruppen sælge lodsedler. Mens resten af gruppen skal på
Spejdernes Lejr skal de mindste på sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien.
FDF:
Christian fortalte at FDF Høje Taastrup skal deltage i et årligt
væbnerarrangement i københavnsområdet, centreret omkring S togs nettet.
Endvidere at man har besluttet, at hele kredsen skal på udlandsrejse i 2018.
Peter fortalte, at en lang række ledere fra FDF Hedehusene havde været på
teambuildingkursus på FDF Centret i København. Endvidere at man er stødt
ind i forhindringer i form af et afslag på en tilladelse til udbygningen af
kredsen hytte, Fjordhytten.
KFUM:

Lene fortalte, at det går godt i gruppen. Den er stabil mht. medlemmer og
ledere. Medlemstallet ligger på ca. 75. De har tre enheder og der er gang i
den hver eneste onsdag. Som noget nyt har gruppen fire seniorspejdere, fire
piger. De er friske og har mod på udfordringer og har sagt ja til at hjælpe
med i den nystartede juniortrop. Juniorspejdere og tropsspejdere deltager i
SL2017. Præcis hvor mange vides ikke endnu. Det er ud til at gruppen vil få
besøg af en gruppe tyske spejdere på SL2017, hvilket man ser frem til.
DDS:
John havde intet nyt at berette.

10. Spejdernes Lejr.
John fortalte om tårnprojektet, som et par ledere er i gang med og som man
ville søge tilskud til i Folkeoplysningsudvalget. Det blev nævnt, at der var lidt
penge tilbage i den fælles kasse vedrørende HTK dagene, som måske kunne
anvendes.
Endvidere oplyste John, at borgmesteren var blevet inviteret til at besøge
lejren.

11. Nyt fra Fritid og Kultur.
Christian omtalte en henvendelse fra kommunen vedrørende et ændret
økonomisk loft for igangsættelse af vedligeholdelsesopgaver ved vores hytter.
Ingen andre kendte til det, hvorfor Christian ville undersøge sagen lidt
nærmere.

12. Eventuelt.
Christian omtalte mailen om den nye hytte i Sejlbjerg Mose, som vi har
modtaget.
Næste møde er tidligere aftalt til d. onsdag d. 5. april hos De Grønne
Pigespejdere.

John Månson
Referent

