10. februar 2021
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 10. februar på MS Teams
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.
Vi rykkede lidt rundt i dagsordenen da Lars skulle gå før tid, så vi kunne nå de
vigtigste emner mens han stadig var med. Derefter blev den godkend.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 16. september.
Der er ikke nogen indvendinger, så det blev godkendt.
3. Samrådsmødet i april 2021.
Samrådsmødet er planlagt til 28. april, kl. 19. i Hedehuset. Det er fortsat planen,
men vi er klar over at vi kan blive nødt til at gøre det online.
Lene oplyser at vi er blevet tildelt ”Lokale 2” i Hedehuset.
Vi har indkaldt til et indledende møde til SL22 engang i marts. Men det er muligt
at det ikke kan blive til noget til marts. Så det kan evt. lægges før samrådsmødet
samme dag.
Vi vil prøve at få direktøren for Hedeland (Tina Vesth), til at komme og fortælle
om hvad Hedeland kan bruges til, samt lidt historie og fremtid.
Der er også et forslag om at invitere kommunens SSP-medarbejder, som før har
været ude og fortælle om hvad der sker i Høje-Taastrup.
4. Lederpris 2021.
Vi skal have skrevet ud til grupperne og efterspørge indstillinger. Vi vil gerne
have indstillingerne ind lige efter påske.
Lene har ikke fået fat på AL, men gør det snarest.
Hvis banken ikke siger ja, har vi snakket om at Skt. Georgs gilderne måske vil
være med til at sponsorere, evt. noget af prisen også tage resten fra kassen.
Er uheldet helt ude, og ingen vil støtte, tager vi pengene fra egen kasse.
Vi får ændret lidt i teksten så den inkluderer corona-indsatser.
Peter og Per fra FO uddeler prisen igen.
5. Nyt fra FO.
Referatet fra deres sidste møde er sendt ud til os alle.
Det vigtigste er, at der sættes kameraer op i hallerne for at holde øje med at dem
der reserverer hallerne, også bruger dem. Da idrætten selv har oplevelsen af at
dette er et problem.
Der har ikke været noget der vedrørte spejderne
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6. Restbudget 2020.
Der var et forholdsvis stort restbeløb tilbage fra 2020, 71.453 kroner.
Da der ikke var nogen ansøgninger til restpuljen, blev pengene fordelt efter
sædvanlig fordelingsnøgle.
7. Budget fordeling af tilskud til grupper/kredse 2021.
Der var en negativ tilskrivning mellem 2020 og 2021, hvilket har gjort at
tilskuddene er lidt mindre end sædvanligt.
Vi fortsætter som foregående år.
8. Spejdernes Lejr møde 25. marts – hvis muligt.
John har inden mødet udsendt et dokument med forslag til aktiviteter til dem der
deltager i SL22 mødet senere i aften.
Annette forventer at udsende indkaldelsesmailen i weekenden samtidig med
påmindelse om lederprisen.
Vi opfordrer i mailen til at grupperne deltager mindst 2 ”ledere” afsted, så der
kan komme en god snak. Dette er selvfølgelig hvis det er muligt grundet
forsamlingsforbud osv.
Det vil være fedt hvis der er nogen fra grupperne der kan hjælpe med at få skabt
en masse PR, f.eks. i lokalaviserne omkring at der snart er lejr. Samtidig vil vi
foreslå lokalaviserne at have en ”udsendt” til lejren.
Vi inviterer Jesper Christiansen og Lars Bælum Jensen fra kommunen til også at
deltage på mødet.
Skt. Georgs gilderne inviteres også.
9. Evt.
Der blev ikke drøftet noget her.
NÆSTE MØDE ER 10/3 2021
Søren Stigaard
Referent
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