BUS
Rudersdal
BUS møde 8. dec. 2011
Hos KFUM spejderne, Nærum-Vedbæk Gruppe
Fremmødte: Poul-Henrik Appelqvist, DDS 2. Birkerød, - Helen Due, DDS Vikingerne - Lars Nissen, DDS 1 Birkerød
– Jens, FDF Birkerød -Lise, KFUM Vedbæk-Nærum - Poul Skouboe, kasserer, NærumSpejd - Lene Naver,
NærumSpejd - Signe Christensen, DDS 1. Holte og Cyril Holtse – Adventist spejderne i Nærum.
Afbud: Carl Helmann - KFUM-spejderne, Bistrup og Birthe Holstebro - Sct. Georgsgildet Birkerød.
1. Referent: Jens
2. Referat fra sidste møde d. 12. sep. 2011 – godkendt
3. Nyt fra formanden, herunder info fra FOU. Poul-Henrik
Birkeengen: Rudersdal Kommune v. Henrik Skovgaard har meddelt, at kommunalbestyrelsen efter indstilling
fra BUS Rudersdal, Folkeoplysningsudvalget og Kultur- idrætsudvalget, d. 23. nov. har vedtaget at sætte
Birkeengen til salg. Der annonceres snarest efter potentiel køber – formentlig offentligt udbud jf. loven.
Vi anmodes om snarest at afhente egne effekter fra hytten. Poul-Henrik opfordrer Pia til at hente effekterne.
Der er bl.a. ALTO-stole og borde samt skal vi hjemtage BUS-skiltet fra Birkerød/(Fællesudvalget)?
Ny Folkeoplysning: De fleste ændringer er trådt i kraft 1. aug. i år og de sidste til nytår. Der er flere ændringer
af loven, som kan vedrøre os. Se lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 (lov nr. 574 af 7. juni 2011). Der
var pæn deltagelse fra os i infomøde vedr. ændringer i tilskud iht. Rudersdalordningen.
Bemærk vedr. Spejder 2012: Husk ved lokale-tilskudsansøgning at søge om at udgifter til brænde og rafter.
4. Kasserer ved Jens. De fleste enheder har betalt kontingent for 2011 og de sidste er ved at blive rykket på ny.
5. Nyt fra medlemmerne:
Signe C., (gl@1holte.dk) Gruppen går godt med lidt over 100 medlemmer – p.t. venteliste. Har god lederstab.
Omtalte Spejder2012 i Holstebro og det godt besøgte fællesmødet d. 17. nov. i Frederikslunds hytte.
Aktivitet, Fælles/social og Fællesrum er navne på arbejdsgrupper Næste stormøde 12. jan.
Forventer omkring 500 deltagere fra Rudersdal.
Lene og Poul: Går godt – kvindelige samt yngre m/k ledere.
Lise – mangler fortsat ledere
Jens, ca. 70 medlemmer – kunne dog bruge et par ledere mere.
Lars, – har fået person via Projekt Frivillig. Pgl. vil måske fortsætte. Skal skifte formand og kasserer.
Helen: Laver lederfordeling i sen vinter. Har haft oversvømmelse. Hvis havnen skal udvides – vil der skulle
ske lokalerokering. Har venteliste.
Poul-Henrik, Har godt 100 børn. Sælger æbleskiver i weekender i Silvan her op til jul.
Cyrill: Stigende medlemstal – har 40-45 børn. Kunne bruge flere ledere. Holder weekend 2 gange om
måneden.
6. Evt.
Generalforsamling onsdag d. 29. feb. Poul-Henrik finder et sted. (Dorethea Gerner Hytten?) og dirigent.
Juletræer
DDS 1. Birkerød og FDF Birkerød – sælger juletræer og har fællesindkøb.
DDS 1. Holte kunne være interesseret i fællesindkøb
Mødet sluttet kl. 21.32.
Ref. Jens Larsen
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