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Til:
Fra:

Gruppe-, Tropps- og Småspeiderledelse, Peffer, Asser + inviterte
Gruppeleder

MØTEREF:

GRUPPETING, 5. DRAMMEN SJØ

MØTEDATO, STED:
TILSTEDE:

Torsdag 13.11.2008, klokken 19.30 – 21.00, Vakta
Nora Gautneb Bruusgaard, Frederik Rugaard, Ingrid Gautneb
Bruusgaard, Bernt M. Winness, Thomas Klophus, Hermann
Christoffersen, Erik Hveding, Tor Nilsen, Gustav Janzen
Tor Nilsen

REFERENT:

Ansv.

Frist

Kommentar

SAK
01

•
•
•
•
•

Velkommen
Godkjenning av innkalling
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Godkjenning av referat fra
forrige møte
• Godkjenning av sakslisten
02 Økonomi
Status
Søknader ting å søke: har
dere innspill
Dugnad kalendere

Øke kontingent

04

Organsisasjon
Ledersituasjonen: Tropp og
småspeidere

Ok
Ok
Bernt
Tor
Ok
Ok

Sven

Bernt

Bernt

Tropp
Status omrokkeringer

Nora
Nora

Småspeiderflokk
Status speiderløfte
opprykk, opptak 2
ganger i året,
venteliste.

Tor, Erik
Nora

½ årsplan: dato for ny

Nora, Cecilie
Erik, Erik,
Tor

60.000 Sparebanken Øst. 8.000 fra
fond (påhenger til Plasten). 15.000
kommet inn fra dugnad på Åssiden:
gikk kjempebra.
Kalendere: alle får 5 kalendere: kr
100 pr kalender. 10 av disse til
selgeren. Bernt sender skriv.
Vi beholder minste sats og samler
inn 100 i semesteret som før.

Bernt fortsetter som gruppeleder et
år til. Han deler oppgaver med
gruppeassistentene.
Troppen går bra.
Nye patruljer fungerer bra. Takk til
alle for innsats ☺ Cecilie og Kristine
hjelper til med program og
aktiviteter.
Sjøstjerne blir patruljespeidere på
juletrefesten. Troppsledelsen
kommer på småspeidermøte den 8.
desember for å presentere seg.
Møte den 3. desember. Ferdig før
jul?
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Mannskapliste oppdatering

Bernt/ alle

Flokkledelse og troppsledelse
sjekker om noe mangler eller er feil.

Speiderbursdag blåtur 26 nov

Bernt

Oppmøte vakta kl 1645.

Folk melder sin interesse for å
planlegge 50 års jubileum for 5
Drammen Sjø/ Christianes 130 års
jubileum

Jubileum

03

Siden sist
• Status erfaringer
•

•

Tropps patruljeaktivitet
merker
båtførerbevis
Elvefestival

Samtykkeerklæring

Troppsledelse

Troppen i gang med båtførerprøven
selve prøven skal kunne tas
gjennom nettjeneste, men koster
penger. Martin/ Cecilie undersøker
hvor det kan gjøres billigst.
Folkeakademiet? Alle båtførere
(peffer?) må ha båtførerbevis innen
2010.

Alle

Husk dette og minn alle andre på det
samme.

•

Båter vakta og utstyr
Forsikring Firling

Bernt

Brukket mast, vanskelig å finne
brukt. Fått to tilbud på ny mast. Fått
aksept for at det dyreste 20.000 +
moms og frakt blir grunnlag for
forsikringsutbetaling.

•

Oppussing vakta

Martin

Det er penger: ting som skal gjøres
er: isolasjon, pipe, patruljerom og
alarm.

•

Sjekklister båter, rigg og kart Erik

Oppdaterer lister. Bernt kjøper bolt/wiresaks.

•

Christiane

Fått tilbud om 100.000 for den gamle
riggen (Maritimt museum).

•

Oppussing møterom, 3fas,
etc.

Komfyrkontakt på plass.
Sikringskapet har fått ettersyn, løse
deler er festet.

•

Brygger

Bernt hører
med Rolf og
kjøper
kjetting

Det er svært grunnt nedstrøms
brygga (til høyre) mudring bør
vurderes. Tau ytterst bør byttes med
kjetting.
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•

Containeren har behov for hyller for
å kunne legge seil og utstyr lett
tilgjengelig.

Container: hyller

Diverse
Web

Erik E.

Erik tar initiativ til videreutvikling.
Ambisjonsnivået må holdes på
passe nivå. Tips: blogg og at flere
kan skrive på sidene.

Nøkler

Bernt

Det er noen som har mistet nøklene,
og det bør lages nye. De som skal
miste nøkler må passe på at de ikke
er merket med adresse eller hvor de
passer inn.

Kart

Det finnes nå tilgjengelig mange
skannede kart for navigering.

Neste møte

12 februar kl 1930

