Kulsø Spejder Center
Kulsøudvalget
Referat af telefon møde mandag d. 18. november 2013 kl. 20,00

Deltagere: Anni R (fra punkt 8), Klaus GH, Jens H, Henrik H, Svend S, Kasper M, Nora U
(indtil punkt 7), Christina L, John GP (ref)

1. Velkomst – valg af ordstyrer og referent. (form.)
Gennemgang af dagsorden og evt. justering/tilføjelser.
Kasper og John styrer og skriver.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7. oktober 2013. (John)
Godkendt uden bemærkninger.

3. Lejrinspektøren orienterer om beholdning af lejekontrakter, kommende lejere,
osv. (Jens)
Vi har nu 2014 kontrakter for 160.000. Den 2/11 havde Kulsø besøg af lejrudvalget fra
KFUM spejderne i Fredericia. Udmeldingen fra dem er at de vil indstille at deres
distriktslejr 2015 skal være på Kulsø i uge 28. ☺
4. Budgetter / regnskab – kort orientering om ”rigets” økonomiske tilstand: (Svend)
Nu har vi endelig fået de sidste penge ind for centerlejren.
Kørsel, tlf. og andre bilag skal sendes til Svend først i december! kasserer@kulso.dk
5. Aktivitetsudvalget orienterer. (Kasper)
På korpsrådsmødet i Vingsted havde vi en lille stand med en konkurrence, hvor man
kunne vinde en gratis weekend i de 2 Mosesheltere. For at deltage skulle man give os en
mailadresse vi kan bruge til orienteringsbreve. Der var 50 som udfyldte en lap.
Lyng Division har henvendt sig om et oplæg til en divisionssommerlejr i uge 27 i 2015.
150-200 personer.
6.Teknik og arealudv. orienterer (John)
Der er væltet ca. 30 høje træer. Nu er vejen frigjort.
Klappen til teknikrummet er ”fixet”. Traktoren kan ikke lave strøm, reparation udsat til
næste regnskabsår. Traktoren har plads ved stikkontakten ved toilettterne!!!
7. Nyt fra formændene:
Orientering om KOLs nye strategipapir for ejendomsområdet. Status på ansøgning
Drift og Service om stativer til bålsted. Blåt Medlem / børneattester – hjemmesider –
regnskab gl. Kulsø Spejdercenter – Aftalen om kopimail til Kulsøudvalget af mails til
kontoret og andre til.
Det afgående KOL fik lige nået at vedtage et nyt strategipapir for ejendomsområdet. Der
ikke noget i papiret som giver ændringer for Kulsø – så vidt vi har forstået. Bålstativer er i
gang. Hjemmesidens afdeling med ”lejre” ønskes opdateret (af AKU). Spørgsmålet om
hvorvidt Gl. KSC’s regnskab er revideret står stadig åbent.
8. Eventuelt og herunder fra Nagleforeningen
Intet til ref.
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11. Næste møder i Kulsøudvalget.
Aktivitetsudvalget har en juleaktivitet for alle søndag d. 15. dec.
Lørdag d. 18. januar 2014 på Kulsø – godkendelse/underskrift af regnskab 2013 mv.
17. marts. Kulsøudvalget
12. maj, Kulsøudvalget
11. august, Kulsøudvalget
14. september, Årsmøde KSC og Generalforsamling Nagleforeningen
1. oktober, Kulsøudvalget
17. januar 2015, Kulsøudvalget, Regnskabsmøde

Med spejderhilsen, John, referant
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