Dato: 31. marts 2018
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 7. marts 2018 hos De
Grønne Pigespejdere.

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

Det Danske
Spejderkorps

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d 31. januar.
Det blev godkendt.

Frivilligt Drengeog Pige-forbund,
FDF

3. Budgetfordeling 2018, opfølgning på ”den mindre pulje”.
Forvaltningen havde svaret Christian, at de manglende 66.000 kr. på
årets ramme er gået til lederakademiet.
Dette blev taget til efterretning.
4. De Gule Spejdere og FU.
Med udgangspunkt i den snak vi havde for ca. 5 år siden, da spørgsmålet
senest blev behandlet drøftede vi mulighederne for at optage De Gule
Spejdere i forretningsudvalget. Stemningen herfor var positiv, og vi
besluttede, at Annette skulle lave et oplæg til justering i vedtægterne til
forelæggelse på Samrådsmødet.
Christian tager kontakt til såvel De Gule Spejdere som forvaltningen på
forhånd med henblik på at sikre sig deres tilslutning til forslaget.
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5. Gennemgang af BUS`vedtægter.
Vedtægterne blev gennemgået og udover de ændringsforslag, som
kommer af dagsordenens punkt 4 blev der også foretaget justeringer som
følge af DUI`s overgang til et andet Samråd.
6. Samrådsmøde d. 24. april.

Det Danske
Spejderkorps

Lene fortalte, at Arbejdernes Landsbank endnu enbgang har sagt ja til at
sponsere lederprisen.
Dagsordenen blev drøftet.
7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der var intet nyt fra udvalget.
8. Nyt fra grupper og kredse.

Frivilligt Drengeog Pige-forbund,
FDF

FDF:
Christian havde intet nyt fra FDF kredsene.
KFUM:
Lene havde intet nyt fra KFUM.
DDS:
John havde fået en positiv tilbagemelding fra Du Gule Spejdere, som med
økonomisk hjælp fra kommunen er i gang med en energirenovering af
begge gruppens hytter på hhv. Magnoliavej og Jernalderen.
Spejderarbejdet kører fint.
Wagandoo`s samarbejdsprojekt med børn og lærere fra
Taastrupgårdområdet er sat på skinner og starter i den kommende uge.
Der planlægges p.t. med 10-12 møder og en tur.
DGP
Annette fortalte, at gruppen havde afholdt tænkedag, og at man
planlægger en fælles weekendtur for hele gruppen.
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9. Diverse fra Fritid og Kultur.
Christian fortalte, at han havde været til et orienteringsmøde vedrørende
de skærpede regler omkring behandlingen af personfølsomme
oplysninger, som følger af den nye Persondataforordning, som træder i
kraft i maj måned.
Det Danske
Christian havde endvidere fået en opfordring til at finde et medlem til
Spejderkorps
bestyrelsen for projektet ”Danmarkshistorien i Vestskoven”, som er et
projekt hvor Albertslund, Egedal og Høje Taastrup Kommuner i fællesskab
driver et historisk landskab i Vestskoven.

Der var ingen af de tilstedeværende, som ønskede at deltage i projektet.
10. Eventuelt.
Annette nævnte, at det 1. møde om planlægning af den kommende HTK.
Frivilligt Drengedag finder sted d. 22. marts hos Wagandoo.
og Pige-forbund,
John nævnte henvendelsen fra Rotary, som vi ”skylder” et
møde/arrangement efter deres støtte til tårnet på Spejdernes Lejr.
Lene bemærkede, at der på det seneste har været et forslag fra Bente fra
Wagandoo om at invitere dem til et fælles minimøde i foråret, som er en
tilbagevendende tradition blandt flere grupper.
Der var enighed om at bakke op om dette forslag.
Næste møde finder sted onsdag d. 11. april hos Wagandoo.

John Månson
Referent
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