
Dagsorden bestyrelsesmøde Waingunga-Stammen 3/4 2018 kl. 19:00 på Poulholm 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Velkommen til den nye bestyrelse, kort præsentationsrunde 

3) Samværspolitik 

Det blev på sidste møde besluttet, at vi tager udgangspunkt i korpsets samværspolitik. Alle 

bedes orientere sig her: https://dds.dk/index.php/artikel/tryghedsvejledning-og-

samvaerspolitik   

4) Blokhus  

Peter har bedt om at få en drøftelse omkring Blokhuset 

5) Ny gårdvært 

Martin Drejer stopper som gårdvært pr. 31/7. Der skal finde en ny vært snarest, så 

vedkommende kan være indflytningsklar i hvert fald 1/8. Formand har retningslinjer, 

kontrakt m.m. 

Beslutning omkring proces og nedsættelse af lille ansættelsesudvalg 

6) Orientering om lederstop i juniorgrenen 

7) Økonomi 

a. Genindførelse af grenkasser 

Pga. likviditetsproblemer blev grenkasserne (et halvårligt a conto-beløb til 

mødeaktiviteter) afskaffet i sommeren 2017. Tilbagemeldingen fra lederne er, at 

dette både besværliggør indkøb ifm. lederne og betyder, at de mangler overblik 

over deres forbrug. Samtidig betyder det flere løbende bogføringsopgaver for 

kassereren. GL (Gruppeledelsen) foreslår derfor en genindførelse af grenkassen 

med en klar procedure for afregning og at denne udarbejdes af GL og kassereren.  

b. Proces omkring kursusdeltagelse og tilskudsansøgning (Bilag). 

På baggrund af sidste års erfaring med ansøgning om kursustilskud har Louise 

udarbejdet et udkast til proces herfor. GL beder om bestyrelsens godkendelse, 

herunder godkendelse af, at den kursusansvarlige i GL godkender kursusdeltagelse.   

c. Betalingspolitik trops- og klanspejder 

Der opstod ifm. kontingentopkrævningen tvivl om, hvorvidt de trops- og 

klanspejdere, der hjælper i andre grene, skal betale fuldt kontingent eller kun 

lederkontingent. Der er en gældende aftale om, at klanspejdere, der også er ledere, 

betaler lederkontingent, mens tropsspejdere ikke har status som egentlige ledere, 

og derfor betaler tropskontingent. Bestyrelsen bedes bekræfte denne praksis.  

d. Kontingent gruppehjælpere. Gruppen har en enkelt gruppeassistent, der selv har 

bedt om at det nuværende kontingent på 75 kr. årligt sættes op til 350 kr. årligt, så 

det dækker korpskontingentet.   

8) Kalender: 

a. Arbejdsdag Poulholm i efteråret. Bestyrelsen har ansvaret og tilrettelægger i 

samarbejde med GL.  

b. Kommende bestyrelsesmøder  

c. Sct. Georgsdag 25/4  

9) Processer for indkaldelse, referater m.m. bestyrelsesmøder  

10) Evt.  
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Proces kursusdeltagelse og -tilskudssøgning 
Vejledning oprettet 26/2 2018 

Kursusansvarlig: 2018: Louise Ejgod louise.waingunga@gmail.com 

Den kursusansvarlige er tovholder på processen, svarer på spørgsmål og rykker evt. kasserer eller 

grenleder om nødvendigt. 

Før kurset 

Grenleder anmoder den kursusansvarlige om godkendelse af kurser.. Af anmodningen fremgår 

følgende1: 

• Navn og funktion på kursusdeltagerne 

• Kursusnavn (OBS: ved PUF og PLan skal navnet på det enkelte kursussted opgives, fx PLan 

Lodskovvad, PUF Imperium Romanum)  

• Kursussted (Adresse) 

• Kursustidspunkt 

• Pris 

• Kursusbeskrivelse for det pågældende kursus i pdf e.l.   

Grenlederen sørger for tilmelding. 

Kursusansvarlig orienterer kassereren, der sørger for betaling af kurset og videresender regning fra 

kurset samt kvittering for betaling til den kursusansvarlige. Hvis kurset afholdes af korpset, 

fremgår betalingen af de månedlige kontoudtog fra korpset, der videresendes af kassereren til den 

kursusansvarlige ved månedens udgang  

PUF og PLan 

Som udgangspunkt tilbydes PUF og PLan til PL og PA i hhv. juniorgrenen og troppen. Disse er altså 

forhåndsgodkendte. Oversigten over deltagelse i disse kurser udarbejdes af grenlederen, når 

kursusstederne er godkendte af korpset. 

Efter kurset 

Den kursusansvarlige ansøger om tilskud umiddelbart efter modtagelse af dokumentation for 

betaling fra kassereren. Ansøgningsfristen for ansøgning er 1 år efter kursusstart. Tilskuddet søges 

her: https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-

fritid/Foreninger/Tilskud/Kursustilskud/Ansoeg-om-kursustilskud 

Der kræves ikke kursusbeviser som dokumentation, så disse indsamles ikke.  

Hvilke kurser godkendes? 

Som udgangspunkt ønsker vi, at ledere og spejdere deltager i kurser og godkender derfor også 

typisk en anmodning om kurser. Undtagelsen er kurser til en pris på over 3000 kr. eller kurser, der 

afholdes i udlandet. Der skal være ekstraordinære grunde til godkendelse af disse, da vi ikke kan 

hente tilskud hjem til disse kurser (for kurser over 3000 kr. kan vi sandsynligvis hente hjem på de 

første 3000). Disse kurser godkendes først efter samråd med formand og kasserer. 

Transport 

                                                           
1 Oversigten skal først bruges til ansøgning om tilskud, så hvis det i første omgang bare skal gå hurtigt pga. en 
tilmeldingsfrist, så skriv en kortere mail og lav oversigten senere. 

mailto:louise.waingunga@gmail.com
https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Tilskud/Kursustilskud/Ansoeg-om-kursustilskud
https://kommune.viborg.dk/Borger/Kultur-og-fritid/Foreninger/Tilskud/Kursustilskud/Ansoeg-om-kursustilskud


Gruppen dækker rimelige transportudgifter i forbindelse med kurser. Der dækkes kun kørsel i 

privatbil, hvis dette på forhånd er godkendt af kursusansvarlige. Der dækkes ikke kørsel i privatbil 

ved PUF og PLan. Der kan ikke søges tilskud, så dette afregnes direkte med kassereren 

Habilitet 

Kurser, som den kursusansvarlige selv deltager i, godkendes af formanden.  

 


