BUS Rudersdal
Referat af ordinær generalforsamling hos Børne- og Ungdomsorganisationers Samråd (BUS i Rudersdal
Kommune den 4. feb. 2014, kl. 19.30
hos: KFUM-spejderne Vedbæk-Nærum i hytten; Gøngehusvej 29B, 2950 Vedbæk
Til stede: Lise, Sigrid og Niels, KFUM spejderne Vedbæk-Nærum - Lars, DDS 1. Birkerød - Birthe, Sct. Georgs
Gildet Birkerød - Poul Henrik, DDS 2. Birkerød – Helen, DDS Vikingerne, Vedbæk - Jens, FDF Birkerød
Ikke stede med eller uden afbud:
FDF Holte
FDF Gl. Holte-Vedbæk
DDS Geels Gruppe
DDS 1. Holte gruppe
DDS Trørødspejderne
DDS Birkegruppen
DDS Frederikslund Gruppe
DDS Nærum Spejd
KFUM-spejderne i Bistrup
SDA-spejderne Nærum
Rudersdal-Spejdernes Kanoklub
1a. Valg af dirigent: Lise valgt
1b. Valg af referent: Jens valgt
2. Formandens beretning (Poul-Henrik)
Der har været afholdt 2 møder i BUS i det forgangne år med begrænset tilslutning fra grupperne.
Der har også været en del møder vedrørende ajourføring af tilskudsreglerne her har BUS deltaget og der er
kommet en del ændringer i reglerne bl.a. kan vi nu udleje/udlåne vore hytte uden at blive modregnet i
tilskud – se efter inden i påfører lejeindtægterne – dog indenfor en grænse.
Desværre kunne vi ikke få ændret ved reglerne for uddannelse – så de er som tidligere.
I kommunal regi er der som tidligere uddelt lederpris – afholdt Hop & Rock og en del Rudersdal-møder om
borgernes indflydelse på fremtiden.
Temadag om inklusion i spejderarbejdet i samarbejde med kommunen og Frivilligcentret, der var 30
fremmødte. En god dag med meget input til lederne.
Obs på digitalpost virk.dk, da kommunen har sendt ejendomsskatteopkrævning (renovation) ad denne
kanal. Vær opmærksom om I har oprettet denne digital postkasse.
3. Beretning fra Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget.
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I FOU har der været afholdt møde ca. hver 7 uge med behandling af fremsendte ansøgninger og
beslutninger vedrørende politiker og driften i af de folkeoplysende foreninger.
Men det har også været et år med kommunevalg og som følge heraf har der været valgmøde til det nye
FOU. PHA blev genvalgt og Sebastian Andersen blev valg som suppleant.
4. Beretning om egne og kommunalt ejede fælleshytter, fællesarealer o g kanoer.
Der er afbud fra Jørgen, Rudersdal spejdernes Kanoklub.
Lise informerede om deres primitive hytte Gl. Frederiksborgvej 92, Ny Hammersholt.
Velegnet til patruljeture og primitive ture.
Forslag om at informere nærmere og holde bestyrelsesmøde deroppe til sommer.
5. Kassererens (Jens) beretning med:
a. Forelæggelse af revideret, internt regnskab til godkendelse og meddelelse af décharge
Godkendt
b. Forelæggelse af forslag til internt budget til godkendelse.
Godkendt
c. Evt. fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Godkendt: Uændret 100 kr.
6. Valg af
a. I ulige årstal –Formand: Ikke i år
b. I lige årstal – Næstformand: Niels Foged.
7. Medlemsorganisationerne præsenterer hver deres respektive bestyrelsesmedlemmer.
Der kendes p.t. ikke til ændringer.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Gade Jørgensen, FDF Birkerød genvalgt og Lars Nielsen genvalgt
9. Diskussion og evt. beslutning om fælles aktiviteter i indeværende år.
Grobund for en Temadag med et relevant emne. Tag det med hjem i enheden og drøft det og ta’ det med til
næste bestyrelsesmøde. Ingrid omtalte en historie-fortæller.
10. Evt.
Næste møde onsdag 9. april 2014, kl. 19.30 – nærmere om sted følger
Sluttet kl. 20.45.
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