17. februar 2019
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 23. januar 2019 hos De Gule
Spejdere.
Til stede: Lene Egeberg KFUM, Annette Vad DGP, Søren Stigaard De Gule
Spejdere og John Månson DDS.
Afbud: Peter Hansen og Frederik Hansen Folkeoplysningsudvalget og
Christian Lynge Dam Jacobsen FDF.
Mødet indledtes med at Annette fortalte, at Christian havde oplyst, at han
ikke ville genopstille til det kommende Samrådsmøde. Da vi er meget
usikre på, om Christian vil deltage i de kommende møder, har Annette
accepteret hvervet som midlertidig formand. Kommunen er blevet
orienteret.
Mødet d. 22. november 2018 blev aflyst.
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d 3. september.
Det blev godkendt.
3. Budgetfordeling 2019.
Budgetoplægget er ikke modtaget fra forvaltningen, så vi blev enige om at
Annette fremsender det til skriftlig behandling, når hun modtager det,
medmindre der er væsentlige afvigelser fra tidligere år.
Annette nævnte restfordelingen af tilskud for 2018, som vi ligeledes har
godkendt pr. mail. Resterende tilskud er gået til 4 grupper/kredse, som
har haft større udgifter til kursusvirksomhed.
FDF Hedehusene
FDF Høje-Taastrup
KFUM Taastrup
De Grønne Pigesp.
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38.256,52 kr.
7.296,55 kr.
920,00 kr.
4.690,99 kr.

4. BUS Lederaften
Vi aftalte, at stille planlægningen i bero og spørge til interessen på det
kommende Samrådsmøde. Det kunne evt. være et arrangement i
november som vi tidligere har holdt.
5. Samrådsmødet d. 29. april.
Annette har bestilt lokale i Hedehuset.
Lene kontakter Arbejdernes Landsbank vedr. lederprisen.
Annette sender invitationer samt information vedr. lederpriskandidater ud,
når Lene har en afklaring med banken.
Foredragsemner: Eventuelt en fra kommunen vedrørende tankerne om
Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland, eller vedrørende planerne for Hedeland
generelt.
6. Spejdernes Lejr 2022.
VI drøftede mulighederne for placeringen i Hedeland og Lene tilbød at lave
forslag til et brev til BUS i Roskilde og Greve vedrørende et eventuelt
samarbejde.
En kontakt til BUS i Sønderborg kunne også være relevant.
P.t. afventer vi, om kommunen svarer positivt på invitationen til at byde
på lejren.
7. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Der var intet at bemærke.
8. Nyt fra grupper og kredse.
De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at de haft det sædvanlige juletræssalg i Hedeland, 3
weekender. Et godt arrangement men meget vejrafhængigt.
Herudover planlægger gruppen afholdelsen af en landsturnering for
juniorgrenen i korpset, som skal afholdes i Hedeland.
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Gruppen skal også deltage i De Gule Spejderes Landslejr, som i år skal
holdes i Nordjylland.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen har gennemført et vellykket generationsskifte
ved grupperådsmødet i november. Anine er blevet ny gruppeleder.
Lene fortalte endvidere, at gruppen har aftalt et sæt ”samværsregler” for
deres daglige – ja samvær. Lene rundsender dem, da de måske kan
bruges som inspiration andre steder.
DDS:
John fortalte, at Jacala og Wagandoo har gennemført et fælles
juletræssalg. Man afventer nu en evaluering heraf, ikke mindst med tanke
på kommende salg.
Ellers intet nyt fra de øvrige grupper.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte, at korpset har 100 års jubilæum i maj måned. Gruppen
skal deltage i en regionslejr på Næsbycentret.
9 Diverse fra Fritid og Kultur.
Annette omtalte en invitation til kursus om røgfri generation.
Hun vil deltage i kurset.
10. Eventuelt.
Lene orienterede om sin deltagelse i Landssamrådet.
Endvidere omdelte hun kommunens nye aktivitetskatalog. Samrådets
grupper er bedre repræsenteret end i det forrige katalog, men BalderHedehusene mangler stadigvæk.
Næste møde er tidlige aftalte til d. 10. april, men er efterfølgende
blevet rykket frem til d. 3. april hos De Grønne Pigespejdere.

John Månson
Referent
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