1. februar 2022
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 13. januar i Hedehuset.
Til stede: Lene Egeberg KFUM, Per Stigaard og Peter Hansen
Folkeoplysningsudvalget og John Månson DDS.
Fraværende: Per Bergman FDF Høje Taastrup, Annette Vad DGP og Søren
Stigaard DGS.
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 9. november.
Referatet var ikke udsendt.
3. Restfordeling af budgettet for 2021.
Restbudgettet var tidligere blevet fordelt via mail.
4. Samrådsmøde og lederpris.
Det blev aftalt at
•
•
•
•
•

Mødet skal afholdes d. 28. april
Lene søger om at låne Hedehuset
Annette udsender lederprismateriale med frist d. 1. april
Annette inviterer Tina West til at fortælle om Hedeland
Vi holder et FU møde d. 20. april for at vælge en prismodtager

5. Lederakademi.
Der har ikke været så stor søgning, hvorfor kommunen har besluttet at
springe den kommende sæson over.
6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Per og Peter fortalte, at Folkeoplysningsudvalget skal have ny formand, da
den nuværende, Mike Breuning fra Øvrige Foreningers Samråd har trukket
sig. Begge ærgrede sig over dette, da de synes Mike har været en god
formand for udvalget.
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7. Møde med de nye suppleanter til Folkeoplysningsudvalget.
Henrik Sternhagen fra Jacala er blevet udpeget som Samrådets 1.
suppleant til det nye Folkeoplysningsudvalg og Tina Skovgaard Madsen fra
DGP som 2. suppleant
Vi aftalte at invitere dem med til det næste forretningsudvalgsmøde for at
give dem et indblik i såvel Folkeoplysningsudvalgets som
forretningsudvalgets arbejde.
8. Lederaften i efteråret 2022.
Vi havde en indledende snak om en eventuel lederaften. Snakken
fortsættes på næste møde.
9. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Peter fortalte, at FDF Hedehusene har startet et forsøg med FDF
familiespejd. De agter at deltage i den kommende landslejr med børn fra
9års alderen og op.
KFUM:
Lene fortalte, at gruppen har holdt en fælles juleweekend på Oruphøj. De
har startet en børneafdeling for børn mellem 5 og 6 år.
Herudover har gruppen indledt et samarbejde med DGI Storkøbenhavn,
formidlet af kommunen. Indtil videre har de produceret nogle videofilm.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte, at gruppen har afholdt tænkedagsfest og er ved at
planlægge en fælles tur til Ungdomsøen.
De Gule Spejdere:
Per fortalte, at gruppen er blevet bedt om at forlade deres hytte i
Vindinge, da Hedeland skal bruge området. Indtil videre foregår
aktiviteterne derfor i en privat have i Vindinge, mens de leder efter et sted
at være. Der er meget stor forældreopbakning til aktiviteterne.
Gruppen har brugt 3 weekends i december på at sælge juletræer i
Hedeland.
DDS:
John fortalte, at Wagandoos skal have ny gruppeleder.
Gruppen har sagt ja til at indgå i et samarbejde med kommunen omkring
aktivering af børn og unge fra 3 udsatte boligområder. Det skal nu
nærmere afklares, om projektet kan realiseres. Sct. Pauls Gruppe har
også sagt ja til at være med.
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Wagandoo har brugt det meste af december på at sælge juletræer ved
Meny og på Axeltorv. Salget på Axeltorv er foregået i samarbejde med
Jacala, som endvidere har solgt træer ved Brugsen i Sengeløse.
10. Spejdernes Lejr.
Der var intet nyt at fortælle.
11. Eventuelt.
Intet nyt.

John Månson
Referent
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