
       
 

 
 
REFERAT AF STYRELSESMØDE  
ÅLSGÅRDE SØSPEJDERE 
  
Tirsdag d. 22.02.22 kl. 19 - 21 
Sted:  Søstationen, Langebro. 
 
Referent : Katrine Lund Jessen 
Til stede: Inga, Mads, Maria, Benny og Filip 
Afbud: Mathilde, Kirsten og Thomas 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra den 05.02.22 
2. Orientering om gruppens økonomi v. Thomas 
3. Orientering fra Inga hvad er der sket siden sidste møde. 
4. Uddeling af kirkeblade, det blev nævnt på generalforsamlingen, så 

forventnings afstemning er nødvendig. 
5. Kort debat om køb af optimistjoller, Filip har et oplæg med. 
6. Køb af H-båd, det er ved at være tid vi får drøftet endnu en H-båd. 
7. Der er kommet et forslag om at der skal betales et depositum på 300 kr. for 

lån af redningsveste v. Filip 
8. Der er søgt om speedbådskørekort til lederne og 3 unge spejdere v. Mads 
9. Rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. sejlads i motorbåden v. Filip 
10. Rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. brug af redningsveste v. Filip 
11. Næste møde 

 
 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra den 05.02.22 
 

Referatet er godkendt. 
 

 
Ad 2. Orientering om gruppens økonomi v. Thomas 
 

Inga orienterede ifølge mail fra Thomas.  
Der står 92.000,- på tilskudskonto. 20.000,- til bålshelter, 22.000,- til 
Ålborgjollen og 50.000,- til optimistjoller. 
Kirkeblade omdeling i 2022, forventes at give 45.000,-.  
Driftskonto 38.000,-. Der er sund økonomi, men vi skal ikke bare bruge løs. 
Der er plads til fx Tivolitur og luft til at vi kan købe noget, vi mangler. 
Thomas beder om ønsker til fondssøgninger hos Fællesrådet, Sct. Georg 
Gilderne og andre steder. 
Thomas Rønne har indgået med John Delfin, fra Hal 16, ang. Ålborgjollen, 
så vi kan få penge fra Mærks (vi har fået udsættelse til juni måned med at 
indsende bilag). 
  
Filip gør opmærksom på at der skal følges på beløb til Ålborgjollen, da de 
oplyste 22.000  

 
 

 
 
 



 
Ad 3. Orientering fra Inga hvad er der sket siden sidste møde.  
 

Inga orienterede kort om at der, med hjælp fra Filip, er udfyldt spørgeskema fra 
Nordhavnen, der drejer som om en behovsanalysr for sejlsport og vandaktiviteter. 
Analysen indgår som en del af kommunens udviklingsplan for idræt- og 
fritidsfaciliteter. 
Udviklingsplanen skal underbygge kommunens vision, for 2030, om at udvikle, 
styrke og synliggøre rammer og muligheder for idræts- og foreningsliv. Planen 
omhandler både inden- og udendørs faciliteter, grønne områder og faciliteter 
langs kysten. 
Torsdag d. 24/2 deltager Inga og Filip i workshop herom, med fokus på sejlsport og 
vandaktiviteter i Nordhavnen. 
 
Ledergruppen har spurgt ind til gruppens holdning til ryge- og alkohol politik.  
Inga lægger op til en debat i styrelsen. Mads oplyser at der findes regler i korpset.  
Styrelsen beslutter at disse sendes ud til næste styrelsesmøde og så gennemgås 
reglerne og sikrer at DDFs regler overholdes ved møder og at ledergruppen 
orienteres herom. 
 
På Generalforsamlingen blev det oplyst, at der er kommet nye retningslinjer, 
skabelons vejledninger til afholdelse af generalforsamlinger, derfor havde både 
Benny og Thomas fået dem udleveret, Inga fremsender link til resten af styrelsens 
medlemmer, som orientering. Der er mest info om grupperådsmøderne. 

 
Dansk sejlsportsunion har forespørgsel på projekt i Helsingør Havn, der handler om 
udvidelse af Havnen med det formål, at give bedre forhold til Sejlsport- og 
Vandaktiviteter i Nordhavnen. 
 

Ad. 4. Uddeling af kirkeblade, det blev nævnt på generalforsamlingen, så 
forventnings afstemning er nødvendig. 

 
Filip orienterede om at Lene med hjælp fra Randi arbejder på at udarbejde 
bedre ruter i Ålsgårde, så uddelingen går nemmere. 
På generalforsamlingen var der et forældreønske om at der, ved 
indmeldelse af spejder, bliver kommunikeret fra gruppen om at det er 
forventeligt at familie/forælder deltager i uddelingen af kirkeblade. Filip vil 
udarbejde tekst til hjemmesiden og andre passende platforme. Thomas 
læser igennem inden det bliver lagt op. Vi beder allerede aktive forældre 
om at støtte op og sørge for at skubbe lidt på over for nye og mindre aktive 
forældre med at løfte denne fælles opgave. 
 

Ad. 5 .Kort debat om køb af optimistjoller, Filip har et oplæg med. 
 
Filip orienterede kort ud fra fremsendte mail fra Henrik. Se vedhæftede 
mail. Der er forslag til indkøb med priser. Henrik gør opmærksom på at der 
flere muligheder, hvor grej genbruges. Henrik har ikke haft mulighed for at 
bese modellen. Produktionen, som er i Polen kører i korte perioder. Prisen 
kan ikke forhandles. Henrik er tovholder og er indstillet på at vente med 
køb, hvis mængden kan øges til 4 joller, så der kun sejles i nye joller. Filip vil 
gerne tage chancen og købe uden at bese modellen. Inga foreslår at vi 
søger om penge til den 4. optimistjolle og starter med at gøre udlæg fra 
driftskontoen. Mads foreslår at købe 3 nye modeller og se hvordan det 
fungerer og så evt. supplere med 3 af de eksisterende optimistjoller. Inga 



foreslår et køb på 3 stk og en ny jollevogn. Benny har kendskab til lignede 
model og ser ingen bekymring i kvalitet og materiale.  
Styrelsen indstiller at der gøres udlæg til at dække restbeløbet til den sidste 
4. optimistjolle og så søges der midler til at dække dette udlæg, som sættes 
til 16.000,-. 

Ad. 6. Køb af H-båd, det er ved at være tid vi får drøftet endnu en H-båd. 
 
Filip har fået et godt tilbud. H-båden er i noget bedre stand end den vi har 
nu. Prisen er 40.000,- Det er tidligere diskuteret at gå efter en noget bedre, 
så der ikke skal vedligeholdes så meget. 
Styrelsen indstiller til at der søges om 40.000,- til indkøb af ny H-båd.  
 

Ad 7. Der er kommet et forslag om at der skal betales et depositum på 300 kr. for 
lån af redningsveste v. Filip 

 
Det er erfaret at udlånte redningsveste forsvinder og ikke kommer retur 
ved udmeldelse. Det foreslås at depositum-kvittering udskrives af ledere 
ved indbetaling på fx mobilepay. Ledergruppen udarbejder selv kvittering 
og orienterer selv forældrene løbende og fremadrettet ved opstart. Gælder 
kun for mini, mikro og juniorer. Beløbet fastsættes til 300,-/vest. 
 

Ad. 8. Der er søgt om speedbådskørekort til lederne og 3 unge spejdere v. Mads 
 
Forslag fra Mads er at vi søger om penge til dette speedbådskørekort til 10 
personer, som dækker både ledere og ældste spejdere, for nuværende 3 
stk. (fra ca. 16 år kan de gå i gang). Aktiviteten skal også fungere som et 
fælles skabende arrangement for lederne. Inga har søgt fællesrådet og fået 
tilsagn på beløb dækkende 75% af udgiften. Styrelsen indstiller til at 
foreningen dækker restbeløbet ca. 4000,-, som også vil dække et socialt 
arrangement, hvor Sejl og Oplev er værter på arrangementet, som er for 
hele gruppen. Ansøgningen er på dagsordnen i Fællesrådet den 7. marts. 
Der skal besluttes en dato for arrangementet. Ledergruppen beslutter dato, 
når bevillingen fra Fællesrådet forhåbentlig er gået igennem. 
 

Ad. 9. Rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. sejlads i motorbåden v. Filip 
 
Ledergruppen ønsker rettelser i sikkerhedsregler, så de ældre spejdere, 
under 15 år kan træne sejlads, under supervision med motor under 25 HK 
og kan være med i sejladsen med motorbåd. Ledergruppen ønsker at 
nedsætte aldersgrænsen til fra 12 år/ tropsspejdere. 
Inga efterspørger mere information. Filip sender samlet information, som 
kan udsendes til næste styrelsesmøde, hvor der skal træffes beslutning, 
som kan aktiveres i den nye sejlersæson starter. 
 

Ad. 10. Rettelse af vores sikkerhedsregler, vedr. brug af redningsveste v. Filip 
 
Filip retter forslaget til omhandlende oppustelige veste. Filip ønsker debat 
om oppustelige veste kan være en mulighed for tropsspejdere. Pt er der 
ikke et ønske blandt spejdere. Filip ønsker at vi har haft den til diskussion, 
hvis det skulle blive et aktuelt tema. Inga fremsender link til Søsportens 
sikkerhedsråd med regler og anbefalinger. Styrelsen afslutter diskussionen 
ved næste styrelsesmøde. 



 
 
Ad. 11 Næste møde 
 

Tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19. På Langebro 
 
 
Punktet Evt. var ikke indsat i dagsorden. Styrelsen valgte dog straks at tage dette til 
referat.  
 

Evt.  
Filip oplyste om at der efter afgang af endnu en tropsspejder, gerne vil 
arbejde med at troppen genopstår, som en samlet trop på tværs af 
aldersspredning. Det får flg. ændringer for den nye samlede trop;  der vil 
ikke være faste ugentlige møder før sæsonen starter. Der er planlagt 
tropssejladser i weekends, så det kan passe for de fleste. 
Ledergruppen skal evaluere hvad der kan læres af de uoverensstemmelser, 
der har været med en trop med for stor aldersspredning. Det er en 
forventning at Sejl og Oplev kan blive en god platform for et stærkt 
samarbejde mellem aldersgrupperne. 
 
Inga orienterede om at man allerede fra 15 år skal have en børneattest, når 
man arbejder med de mindre spejdere. Hjælpere skal have børneattest. 
Inga vil gerne have at der altid tages en dialog med forældre til de 15 årige 
tropsspejdere, så de altid kan tage del i arbejdet med de yngre spejdere og 
overholde de gældende regler. 
 
Inga orienterede om at det offentlige toilet på Langebro er serviceret af 
Helsingør Havn og uregelmæssigheder kan indrapporteres. Inga 
videresender information til Filip, så det kan deles med ledergruppen. 
 
Inga orienterede om at der udvælges en mindre sortiment af tøj og trøjer, 
som kan bestilles og købes efter ønske. Der forhandles med Mr. August, 
Helsingør om priser. Samme sted er der bestilt skal-jakker med logo til alle i 
ledergruppen. 
 
Filip orienterede om ar der er bevilget 20 redningsveste fra Tryg-fonden og 
de er i trykken. Der er primært bestilt til de yngste spejdere og lidt store 
størrelser til udlån til fx hjælpere og forældre. 

 
 

                                                                                                                                                                 


