BUS Rudersdal
Referat af bestyrelsesmøde i BUS mandag d. 16/9-2013 kl. 19.30
Hos: SDA-spejderne i Nærum, Concordiavej 14 2850 Nærum
Til stede: Niels, KFUM Vedbæk-Nærum - Lars, DDS 1. Birkerød - Cyrill, SDA-spejderne - Birthe, Sct. Georgs
Gildet, Birkerød - Sebastian, DDS 1. Holt - Poul Henrik, DDS 2. Birkerød og formand og Jens, FDF Birkerød.
Dagsorden:

1. Valg af referent.
2. Nyt fra formanden, herunder info fra FOU (folkeoplysningen)
3. Nyt fra kasseren – restanter?
4. Nyt fra medlemmerne.
5. Evt.

1. Valg af referent: Jens valgt
2.

Nyt fra formanden, herunder info fra FOU (Folkeoplysningen)
 Formanden opfordrede kasserer til at indsende løbende ansøgninger om
lederuddannelsestilskud – eller skan puljen være brugt.
 Der er valg til kommunalbestyrelsen d. 19. nov. Her bør vi være synlige og gerne med
spørgsmål til opstillede kandidater. Valg til nye Folkeoplysningsudvalg forventes i jan. 2014.
 I alle foreninger skal have en digital postkasse pr. 1. nov. 2014., og der skal være en, som
administrerer denne.
 Der er 8 timers 1. hjælps kursus m. hjertestarter – gratis – 7. + 9. okt. samt yderligere et
kursus 18. + 25. marts 2014 i Rudersdal kommune. Tilm. til okt. 6. sep. på
www.dgi.dk/201318993020 og tilm. til marts 17/2 www.dgi.dk/201418993000. Øvrige
Udviklingskurser kan ses på: www.rudersdal.dk/foreningsportalen.
 Nævnte et projekt: ”Natur der bevæger” – Mellem Rudersdal Kommune og DGI, som løber
mellem 1. april – 31. marts 2016. 3 spejdergrupper er blevet spurt. Skulle der være en
gruppe/kreds hos os, som er med?

BUS Rudersdal
 Frivillig Fredag 27. september, kl. 15-18 på Mantziusgården, Johan Mantzius Vej 7A,
Birkerød.
 Arbejdsgruppe nedsættes vedr. planlægning af: Introduktion til inklusion til spejderarbejdet
(særlige/specielle børn hos os) lørdag d. 25. jan. 2014, kl. 10-15.
3.

Kasserer opkræver kontingent i løbet af kort tid.

4.

KFUM Vedbæk-Nærum skifter kasserer pr. 17. sep. 2013.
FDF Birkerød: Er af kommunen opsagt fra materialelokale i kælder under Kajerødskolens
gymnastiksal. Har fået udsat flytning til mindst forår 2014. Er stillet nyt lokale i udsigt.
1. DDS Birkerøds junior og tropsspejdere var på sommerlejr på korpslejr i Stavanger. Minier
været på Gillastugan. Fået nyt køkken og bryggers i hytten. 120 medlemmer. Ny gruppeleder
Susanne.
Adventiskspejderne var 40 på sommerlejr. Får 4 nye spejderledere.
Sct. Georgs Gildet: Poul Henrik A. er nyt medlem.
DDS 1. Holte deltog i Havartigården 40 års fødselsdag, som var en begrænset fest. Vil til at
renovere og meget gerne udvide sine lokaler på Havartigården.
DDS 2. Birkerød: 115 medlemmer
KFUM Bistrup er startet op. P.t. 5 børnemedlemmer.

5. Evt.
Næste møde: Onsdag d. 27. nov., kl. 19.30 hos DDS 1. Birkerød.
Vi har fået stillet en del borde og stole til rådighed fra KFUMs soldaterhjem i Høvelte. Det er
af træ, og med metalben. Henvendelse til Jens Larsen, 4581 5006/5046 5900 – jensL@FDF.dk inden 1/10-13

ref. 22. sep. 2013/Jens L.

