BUS Rudersdal
Konstituerende bestyrelsesmøde d.28-03-2011
Deltagere:
 Lars Nissen, 1. Birkerød
 Birthe Holstebro, Sct. Georg Gildet, Birkerød
 Lene Naver, Nærum Spejd – næstformand.
 Jens Larsen, FDF Birkerød
 Poul-Henrik Appelqvist, 2. Birkerød gruppe – formand og refrent.
1. Godkendelse af referat af generalforsamlingen d. 24-02-2011.
 Referatet blev godkendt.
2. Valg af kasserer.
 Jens Larsen FDF Birkerød blev valgt enstemmigt.
3. Nyt fra formanden.
 Rudersdal Kommune afholder hædring af mestre og uddeling af priser i biografen Reprisen
Torsdag d. 07.04.2011i biografen Reprisen, Øverødvej 12, Holte
Formanden opfordrede medlemmerne til at deltage i arrangementet.
Medlemmerne debatterede den kommende ændring af Folkeoplysningsloven og enedes om at
afvente udspillet fra kommunen for at se, hvilken indvirkning det vil få for de frivillige
foreninger i kommunen.
Når oplæget fremkommer, vil det være nødvendigt med en række møder, hvor der skal
gennemregnes nogle eksempler der vil /kan synliggøre indvirkningerne for de enkelte grupper
og kredse.
4. Nyt fra medlemmerne.
 Lene Naver, Nærum Spejderne.
Der har netop været afholdt divisionsrådsmøde hvor Spejdernes lejr i 2012 blev
promoveret. Der blev uddelt materiale for lejren. Alle opfordres til at deltage.
Der har været valg til bestyrelsen, hvor der er kommet 2 nye medlemmer ind.
 Birthe Holstebro, Sct. Georg Gildet i Birkerød.
De ville gerne være flere i Gildet de deltager atter i år ved sommerfesten i Præstens
Have i Bistrup d. 5.juni.
Gildet vil gerne være behjælpelige for grupper og kredse med ad hoc projekter.
 Poul-Henrik Appelqvist, 2. Birkerød gruppe.
Gruppen har følgende arrangementer i den nærmeste fremtid: Zoo-dag arrangeret af
NOB søndag d. 1. maj, Pigespejder for en dag søndag d. 8.maj samt Mini-Divi 13-15.
maj.
Der har været valg til bestyrelsen, hvor der er kommet 2 nye medlemmer ind.
 Lars Nissen, 1. Birkerød Gruppe.
Der har været valg til bestyrelsen, hvor der er kommet 2 nye medlemmer ind.
Deltager også i Zoo-dag og Mini-Divi.
Har valgt at tømme venteliste for ulve inden de arrangerer hvervedag igen.
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Niels Foged Nærum-Vedbæk KFUM Spejderne.
Der har været valg til bestyrelsen, hvor der er kommet nye medlemmer ind.
Jens Larsen, FDF Birkerød.
Der er mulighed for at være med på ca. 300 juletræer ved dette års salg af juletræer.
Kontakt Jens Larsen
Orienterede om projekt Frivillig på Birkerød Gymnasium hvor Jens Larsen, Michael
Olsen og Carl Helman deltog, der var bred enighed om at vejen frem til at skaffe
nydeledere hedder: Familie Spejd.
Der afholdes lands lejr på Sletten ved Silkeborg i år. FDF Birkerød har 5 deltagere med
fra Zambia.

5. Fastsættelse af mødedatoer.
o 06-06-11 kl. 19.30 hos 1. Birkerød Gruppe
o 20-09-11 kl. 19.30 hos Sct. Georgs Gildet Birkerød
o 08-12-11 kl. 19.30 hos Nærum-Vedbæk KFUM Spejderne
 Nye datoer aftales.
6. Eventuelt
Jens Larsen gjorde opmærksom på det kommunale HOP og Rock arrangement på Rudersdal
Stadion torsdag d. 26. maj, her har grupper og kreds mulighed for at deltage.
Deltagerne debatterede om det var BUS der skulle stå for det eller det skulle være op til de
enkelte.
Der opnåedes enighed om at lade en lille pjece fremstille med kontaktinformationer på den
ene side og kort med angivelse at placeringen af mødestederne på den anden side.
Pjecen udsendes til gennemsyn og kommentarer til medlemmerne i BUS inden trykning.
Jens Larsen påtog sig opgaven med at sammensætte pjecen.
Pjecen påtænkes uddelt når deltagerne forlader Hop og Rock arrangementet.
Sct. Georgs Gildet vil gerne være behjælpelig med uddelingen; men der skal også være spejdere
og FDF´ere med ved uddelingen.
Poul-Henrik beder de enkelte grupper indsende navn og adresse, samt e-mail på
bestyrelsesformænd, kassere og BUS repræsentanter. Så vi kan få opdateret adresselisten.
Oplysningerne sendes til: ph.appelqvist@gmail.com
Således husket
Poul-Henrik Appelqvist

