17. november 2020
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 29. oktober hos KFUM
spejderne.

Til stede: Per Stigaard Folkeoplysningsudvalget, Lars Enghoff FDF,
Annette Vad DGP, Lene Egeberg KFUM Søren Stigaard De Gule Spejdere
og John Månson DDS

1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt med tilføjelse af et pkt. 6. Evaluering af
Samrådsmødet.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. september.
Det blev godkendt.
3. Konstituering af FU.
Annette blev genvalgt som formand.
Lene blev genvalgt som kasserer.
Søren blev nyvalgt som sekretær.
4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Per oplyste, at det seneste møde var blevet aflyst, så der var intet nyt.
5. Nyt fra grupper og kredse.
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FDF:
Lars fortalte, at FDF Taastrup havde haft en lukkeperiode efter ferien og
nu var startet op igen. Kredsen har godt 20 medlemmer.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte, at gruppen havde fået mange små medlemmer og at
gruppen nu talte 56 medlemmer.
De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at gruppen har aflyst årets juletræssalg i Hedeland, fordi
veteranbanen, som er salgets vigtigste kilde til at få kunder til salget, kun
må medbringe 10 mennesker pr. gang. De har til gengæld tjent penge
ved at dele reklamer ud for Taastrup Fjernvarme.
Gruppen kører stabilt med ledere og børn.
KFUM:
Lene fortalte, at de kun holder udendørs aktiviteter for øjeblikket. De har
mange ledere p.t., som planlægger en fælles lederdag primo november.
Hun oplyste, at Blåkilde Børnehave og Den Private Realskole benytter
gruppens udearealer i dagtimerne.
Gruppens makerværksted, som blandt andet er blevet virkeliggjort
gennem tilskud fra Folkeoplysningsudvalget er under opstart i et lokale på
Parkskolen.

DDS:
John fortalte, at
• Wagandoo planlægger juletræssalg, en række jubilæer næste år
samt at et par stykker er ved at skrive gruppens historie.
•

Appsi har oplyst, at de tilbageværende medlemmer har besluttet at
nedlægge gruppen på grund af for få børn. Sammen med Jacala og
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Wagandoo drøftes det for øjeblikket, om det på nogen måde er
muligt at videreføre gruppen eller nogle aktiviteter på grunden.
6. Evaluering af Samrådsmødet.
Der var enighed om, at det havde været et godt Samrådsmøde. Der var
stor tilfredshed med, at Jesper Christiansen og Lars Bælum Jensen havde
deltaget i mødet.
Lene bemærkede, at vi og Arbejdernes Landsbank har fået god omtale i
avisen.
7. Eventuelt.
Annette omtalte en henvendelse fra Balders formand Jens Munk, som har
engageret sig i SP 22. Han efterlyste overskydende telte og materiel til
brug for indkvartering af udenlandske spejdere. Henvendelsen
videresendes til alle grupper og kredse.
John spurgte og fik opklaret, at det tidligere Fritidspas er blevet afløst af
SFO Multisport, som giver børn og unge mulighed for et halvt års
medlemskab af en forening for 100 kr.
Næste møde blev aftalt til d. 10. februar 2021 hos De Gule Spejdere
Magnoliavej 29 i Hedehusene.

8. Spejdernes Lejr 2022.
Til slut havde deltagerne bortset fra Lars Enghoff en drøftelse om opstart
af planlægningen af Spejdernes Lejr 22. Det aftaltes, at FU inviterer til
opstartsmøde d. 28. januar 2021 hos Wagandoo.

John Månson
Referent
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