Hjortespring, januar 2022

Vi har brug for dig - Der er behov for at flere løfter i flok!
Kære forældre til børn i DDS Hjortespring gruppe
Vi ser frem til et spændende år, hvor spejderne skal på spejderneslejr i Hedeland, sammen med
40.000 andre spejdere. I vores gruppe forventer vi at komme i gang med byggeriet af en ny
spejderhytte. Lånet fra Herlev kommune burde komme på plads, så vi kan komme i gang. En ny hytte
vil betyde utroligt meget for spejderarbejdet i Hjortespring gruppe. Det vil først og fremmest
forbedre de sanitære forhold, og give mulighed for afholdelse af store arrangementer både indenog udenfor. Herunder mulighed for weekend ture i hytten.
Hytteprojektet vil sætte forøget pres på vores indtægtsskabende aktiviteter og bestyrelsens arbejde
i øvrigt. Jo flere penge du er med til at tjene til Hjortespringgruppe, jo hurtigere kan vi sikre
tilbagebetalingen og skabe rum til det gode spejderarbejde. Vi får derfor i det kommende år endnu
mere brug for jeres opbakning.
I bestyrelsen ønsker vi at fortsætte udviklingen med at organisere os med en række udvalg, så alle
emner ikke skal diskuteres og planlægges i detaljer på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøderne
skal så bruges til at diskutere status og overordnet koordinering. For at få dette til at lykkes er der
behov for at vi udvider bestyrelsen, og her er det at der bliver brug for dig 
På bagsiden af denne seddel kan du se hvilke opgaver der ligger i de forskellige udvalg. Er der et eller
flere af disse udvalg, du som forældre vil deltage aktivt i og evt være formand m/k for (herunder
medlem af bestyrelsen), så hører vi meget gerne fra dig. Tag derfor straks kontakt til vores
gruppeleder eller bestyrelsesformand.

Venlig hilsen
Jens Ole Madsen /formand for bestyrelsen DDS Hjortespring gruppe
Jens2ole@hotmail.com / 31 95 25 35.
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Udvalg og opgaver for bestyrelsen
Hytteudvalg:
2-3 medlemmer

Drift af Hytte og område
2-3 medlemmer

Loppemarkedsudvalg (Klausdal)
3-5 medlemmer

Juletræsudvalg
2-3 medlemmer

SoMe udvalg
2-3 medlemmer

















Formand for
byggeudvalget
Kontakt til kommunen
Kontakt til Entreprenører
Tilsyn med byggeri /
kontakt til
bygningssagkyndig
Økonomi
Fondesøgning








Formand for Hytte og
område
Indkaldelse til 1-2
vedligeholdelsesdage og
planlægning af disse
Formand for
græsslåningslauget
(koordinering af frivillige til
dette)
’Daglig’ vedligeholdelse af
eksisterende hytte
(herunder kontakt til evt.
håndværkere)
Kontakt til kommunen







Formand for
Loppemarkedsudvalg
Deltagelse i møder i Klausdal
loppemarked.
Planlægning og koordinering
af loppemarkeder
Indkaldelse til loppemarkeder
Sikring af bemanding af
loppemarkeder
Deltagelse i
fællesloppemarkeder








Formand for
Juletræssudvalget
Kontakt til plantage ejer /
bestilling af træer øl mv.
Bestilling af flyers og anden
PR
Plan for uddeling af flyers
(uddeles af spejderne)
Bemandingsplan
Indkaldelse til stade
opsætning / nedtagning
Planlægning af øvrigt indkøb





Formand for
SoMeudvalget
Kontakt til Herlevbladet
(i samarbejde med
leder)
Aktivitet på de sociale
medier
Merchandise med logo
mv.

