Referat fra Styrelsesmøde d. 11.01 2022.
Tilstede: Inga, Katrine, Benny, Mads, Kirsten og Filip
Fraværende: Thomas og Maria.
Referent: Filip

Ad 1 Godkendelse af referat. Godkendt,
Ad 2 Orientering vedr. Gruppens økonomi.
Gennemgang af regnskab. Ingen kommentarer.
Gennemgang af budget. Ingen kommentarer

Ad3 og 4 indgår i ovenstående.
Ad 5 Orientering fra Inga hvad er der sket siden sidste møde
Inga orienterede om de møder hun har deltaget i hos Skt. George Gilderne og Fællesrådet.
Der var intet at beslutte på det grundlag.
Inga orienterede om at lejekontrakten på vores hus på Folehavevej, er ændret fra en
tidsbegrænset til en tids ubegrænset kontrakt, hvilket betyder at der ikke i den nærmeste fremtid
er farer for at vi eventuelt kan miste stedet.
Vi har haft kommune forenings gennemsyn, tilsynet fandt besøget tilfredsstillende. Tilsynet godkender
vores drift og økonomistyring
Styrelsen har besluttet at styrelsen besættes med 3 uniformerede og 5 forældre ink. Formand/kvinde og
kasser, men styrelsen ser gerne at 1 af de uniformerede pladser besættes af en spejder der er 15 år+.
Inga chekker om besættelse til styrelsen lever op til de nye regler. lovlighed.

Ad 6 Ledergruppens oplæg til både v. Filip
Ledergruppen glæder sig over at vi har fået fondsmidler til Optimist joller og redningsveste
Lederne fra junior grenen ønsker at blive særligt inddraget i indkøb af nye Optimist Joller, hvilket
lederne finder naturligt.
Redningsvestene forventes bestilt hjem snarest, det drejer sig om 20 stk.
Gruppens kølbåde ligger for en enkeltes vedkommende i vandet, og planen er at der overvintre
der. Det er så planen at vi i midten af marts hiver dem op ved hjælp at havnen, og kalder alle til
huse, så vedligehold og maling kan gennemføres over en kort periode, ca. 14 dage.
Ad 7 Oplæg til ny aktivitets struktur i gruppen v. Filip
Leder gruppen har gjort sig den erfaring, at gennemførsel af større arrangementer, hvor der sejles
med kølbåde, er påvirket af manglende deltagelse, hvilket har medført at det, efter ledergruppens
opfattelse, har medført at for mange arrangementer måtte aflyses. Ledergruppen er klar over at
gruppen på mange måder har ligget i dvale de 2 sidste år.
Det har medført at ledergruppen og de ældste spejdere har udviklet 2 tiltag, som er følgende:
Sejl og Oplevelse:

Sejl og Oplev er et projekt, hvor vi laver nogle forskellige ture, både sejlads, hvor vi ser
havnemiljøet, men også er på land og alt hvad de har der. Det bliver både vinter og sommer, så vi
undgår de lange vinter pauser.
Vi kommer til at gøre det på den måde, at der ikke mege mange med på turene, men at vi laver
nogle hold, hvor der plads til et antal spejdere. Alle kommer med, bare på forskellige ture og tider.
Det betyder at vi:
- Inkludere og lærer børn og unge enkeltvis, så alle kan være med.
- Sejlads på spejdernes præmisser, så det ikke bliver kedeligt eller for hårdt.
- Samarbejde, vi skal lærer at hjælpe hinanden og lærer af og til hinanden.
- Have fokus på forskellige spejdere med deres forskellige behov.
Planen er at samle spejdere på kryds og tværs fra forskellige grene og patruljer.
Sejl og oplev er et selvstændigt projekt, som ikke med i grene eller patruljer. Projektet både selv
lave ture, men også arrangerer aktiviteter hvis de forskellige grene spørger, så arrangere projektet
arrangementet for dem.
Sejl og Oplev kommer til at stå for det, men i samarbejde med lederne.
Det er vigtigt at understrege at Sejl og Oplev ikke er en erstatning for grenen aktiviteter men et
supplement
Projektgruppen består af: spejderne Matilde, Sofie og Christoffer, med Mads som anker person.
Adventure Sejl:
Projektet har til formål at tilbyde sejladser, hvor der er fokus på personlig udfordring. Det er altså sejladser
der typisk er længevarende, altså over flere dage, men også enkeltsags sejladser, der bare starter tidligt og
er sent hjemme.
Projektet forbeholder sig retten til at afvise enkeltpersoners deltagelse i den enkelte sejlads, hvis det
vurderes at personen ikke er klædt ordentligt på til at gennemføre. F.eks. NN på 5 år, også hvis det er med
ledsagelse af far eller mor.
For at sikre at der kan stilles besætning, er tilbuddet rettet mod alle der har tilknytning til Ålsgårde Sø, altså
også forældre.
Sejladser der kan komme i spil, men flere kan komme i spil, er:
Sjælland Rundt, Fyn Rundt, Sundby Sejlklub Stjernesejlads, Sundet Rundt by Night, Sundet på Langs
(Veteran Skibs Sejlads) Hven Rundt.
Der er lavet den forhånds aftale mellem Sejl og Oplev og Adventure Sejl, at hvis Sejl og Oplev, kan se at en
sejlads kan indgå i deres rammer, så overdrages sejladsen til Sejl og Oplev, under deres rammer.
For at sikre den bedst mulige mulighed for gennemførsel, vil Adventure Sejl løbende tilbyde trænings
sejladser til interesserede, i ordentlig tid før gennemførsel.
Ankerperson Filip.

Ad 8 Konsekvens af manglende kontingent betaling.
Punktet udsættes til næste møde
Ad 9 Ændring af sikkerhedsreglerne vedr. sejlads med motorbåd.
Punkt til næste møde.
Ad 10 Næstemøde: 22/2 2022. kl. 19:00 Søstationen.

