Kulsø Spejder Center
Kulsøudvalget
Referat fra møde lørdag d. 18. januar 2014 kl. 12,00
på Kulsø
Deltagere: Anni R, Klaus GH, Jens H, Henrik H, Svend S, Kasper M, John GP (ref). Afbud:
Nora U, Christina L, Gæst: Revisor Verner J.

0. Frokost
Tak for en dejlig frokost til Anni +
1. Velkomst – valg af ordstyrer og referent. (form.)
Gennemgang af dagsorden og evt. justering/tilføjelser.
Kasper / John
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7. oktober 2013. (John)
Godkendt
3. Regnskab 2013 (Svend)
Svend gennemgik regnskabet, som er revideret af revisor Verner Jensen (TAK Verner)
2013 kommer ud med det dårligste resultat nogensinde, nemlig på minus 74.366,98 kr.
Vi kender godt årsagerne: Renovering af fugtskaderne på toilethuset på Toften som følge
af konstruktionsfejl, brænde, rafter, skovudtynding, i samme år.
Indlemningen af aktivitetsudvalgets udgifter og indtægter gav overordnet set et lille
overskud!
4. Budget 2014. Gennemgang og evt. omfordeling. Budget 2015 behandles på et
senere møde. (Svend)
Budget 2014 blev omhyggeligt gennemgået post for post – og der blev omfordelt og
vurderet flere gange. Resultatet fremgår af det revidere interne budget, som jo skulle slutte
på det samme resultat som vi indberettede i foråret 2013!
Budget 2015 skal afleveres til maj. Foreløbig gennemgang – mest om prisreguleringer.
Vi skal være konkurrencedygtige på prisen, men vi skal ikke ligge lavere end tilsvarende,
for vi har brug for indtægter. Forretningsudvalget har på sit møde i februar også opjusteret
og for at undgå misforståelser kommer priserne her:
Overnatning 29, dagophold 20, kanoer 150, strøm 3,00, kulsømærker 10, Bålhytten 200 +
overnat, sheltere 100 + overnat. Priserne er / tilføjes på hjemmesiden.
5. Kulsø’s hjemmesider og det nye booking system. (John / Jens)
Fremvisning af det vi har.
Beslutning om målsætning for den fremtidige ”struktur” på vores hjemmesider.
Kulso.dk skal være vores ”startside” – den side kunderne kommer til når de søger efter os.
Herefter skal de ledes til kulso.bookhus.dk
6. Lejrinspektøren orienterer om beholdning af lejekontrakter, kommende lejere,
osv. (Jens)
Vi har kontrakter for ca. 171 000 kr.
(til info: i februar har KFUM Munkebjerg Distrikt givet tilsagn om distriktslejr i 2015)
3 kanoer ødelagt af væltede træer under stormen. Måske betaler forsikringen.
7. Budgetter / regnskab – kort orientering om ”rigets” økonomiske tilstand: (Svend)
Intet til ref.

Kulsø Spejder Center
Kulsøudvalget

8. Aktivitetsudvalget orienterer. (Kasper)
Sommerlejr: 4 grupper tilmeldt, heraf 1 stor.
9.Teknik og arealudv. orienterer (John)
Bommene er flyttet, så nu skal der nøgle til! Og den hentes i nøgleboks.
Der er meget oprydning i skoven efter stormen.
Der er meget vand i mosen.
10. Nyt fra formændene:
Status på stativer til bålsted. Blåt Medlem / børneattester – hjemmesider – regnskab
gl. Kulsø Spejdercenter – Gentagelse af aftalen om kopimail til Kulsøudvalget af
mails til kontoret og andre til.
Vi har modtaget en økonomivejledning fra regnskabschefen, som bl.a. indeholder krav om
underskriftsblade til kontoret! Bålstativerne er på Kulsø!
11. Eventuelt og herunder fra Nagleforeningen
Intet til referat.
12. Næste møder i Kulsøudvalget.
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.

