Dato: 10. marts 2021

Referat af ordinært møde i BUS-forretningsudvalg 10. marts 2021 på
teams.
Deltagere: Annette DGP, John DDS, Søren DGS, Lene KFUM, Per (FU), og Peter
(FU).
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat, FU-møde 10. februar
3. Samrådsmøde opfølgning
4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
5. Nyt fra grupper og kredse
6. Samråd i Danmark (se mail med link til rapport, jeg sendte i februar)
7. Eventuelt
Efter ordinært FU møde
Vi snakker lige om vores SP-lejr 22 møde den 25. marts. Det er ikke sandsynligt
at vi kan holde det fysisk.
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden.
Der er ingen tilføjelser.
2. Godkendelse af referat, FU-møde 10. februar
Der er ikke nogen tilføjelser.
3. Samrådsmøde opfølgning
Vi holder fast i datoen, om det bliver fysisk eller digitalt afgøres når vi på mødet
efter påske vender kandidater til lederprisen. Vi håber, at det kommer til at være
muligt at mødes fysisk
Vi havde snakket om, at Hedelands direktør Tina West kunne komme og holde
oplæg om Hedeland, men hun vil gerne pga. Corona situationen vente til senere
på året.
Leder af kriminalpræventive team, Morten Hjørnholm, vil dog gerne komme og
holde et oplæg. Vi har sat én time inkl. spørgsmål af til dette punkt.
Vi gennemgik derudover dagsordenen.
Vi har fået et rum i Hedehuset, men Lene prøver at høre kulturcentret om det er
muligt at få et større lokale, da vi nok skal sidde med noget afstand.
4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget
Der har ikke været møde siden sidst, da mødet i februar blev aflyst grundet
manglende punkter på dagsordenen.
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5. Nyt fra grupper og kredse
KFUM:
er startet på at holde møder igen. Flokken er delt op, så de holder møde
hveranden uge. Det fungerer fint. Har haft et par få udmeldinger, men ikke noget
der virker højere end normalt. Har haft 70-års jubilæum i starten af marts.
DDS:
Hos Jacala er de gået i gang igen. Havde en dum start med hytten i Sengeløse
med en vandskade.
Appsi er fortsat under afvikling. Der er ikke nogen børn tilbage, 10-15 voksne der
prøver lidt at få holdt live i det.
John har ikke hørt noget fra Sct. Poul eller Balder.
Men de er selv startet op igen. De er i jubilæumsgruppen gået i gang med at
planlægge fejringen af deres 75-års jubilæum i slutningen af august.
De Gule Spejdere:
Det går meget godt. Er også startet igen, og har ikke følt nogen tilbagegang.
Søren er pludseligt flyttet til Fyn, så hvis nogen finder en tropsleder, mangler
Gruppe Loke nu en. Men han er med så godt han kan på distancen, og overtager
indtil videre kassererposten frem til grupperådsmøde. Søren fortsætter så vidt
muligt, ellers forsøger vi at finde en ny frivillig fra Gruppe Loke til at overtage
posten.
FDF
FDF Hedehusene har valgt at vente til efter påske med at lukke op, for at finde ud
af at få logistikken til at gå op. Men kører stærkt på med online møder endnu.
De Grønne Pigespejdere:
De store er startet, og de små følger snart trop. Har holdt online tænkedag. Har
haft holdt et løb rundt til døde poster hos ledere, der var oppe i et par dage i
vinterferien. Har besluttet at opkræve halvt kontingent for dette halvår, da de
opkræver kontingent 2 gange om året.
6. Samråd i Danmark (se mail med link til rapport, jeg sendte i februar)
Vi udsætter punktet til næste møde, for at have tid til at få læst delrapporten.
Den kan hentes på linket her:
https://vifo.dk/vifo-undersoeger/samraadenes-roller-og-potentialer/
7. Eventuelt
Vi blev i efteråret 2020 kontaktet for at høre om nogen af grupperne havde noget
grej som kunne lånes ud til udenlandske spejdere til Spejdernes lejr 2022.
Næste møder afholdes 12. april, hvor vi vælger lederpris modtager.

Søren Stigaard
Referent
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