Kulsø Spejder Center
Kulsøudvalget
side 1/2
Referat fra møde mandag d. 11. august 2014 kl. 18,30 på Kulsø
Deltagere: Klaus GH, Jens H, Henrik H, Svend S, Nora G, Anni R, Kasper M,
John GP (ref). Afbud: Christina L
1. Velkomst – valg af ordstyrer og referent. (form.)
Gennemgang af dagsorden og evt. justering/tilføjelser.
Casper ordstyrer og John ref.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 24. maj 2014. (John)
Godkendt.
3. Lejrinspektøren orienterer om beholdning af lejekontrakter, kommende lejere,
osv. (Jens)
År til dato har vi oprettet kontrakter på 372.000 kr. 227.000 er faktureret indtil nu. Der er
nedjusteret på deltagerantal for 33.000 kr. i forhold til oprettede kontrakter (ca. 10 %). Jens
tror vi ender på ca. 340.000 for året som helhed, og det er over budget. Næste år skal vi
overveje om grupperne skal bindes et stykke tid før på antal, og så efteranmelde evt. flere.
Aktivitetsudvalget ser på andre centre og kommer med et oplæg til ændret forretningsgang
– så vi måske kan undgå nogle af nedjusteringerne.
2015: Der er aftaler for ca. 200.000 kr., bl.a. 400 KFUM Distriktslejr i 1 uge, 150 Horse
division i en 1 uge, 70 fra en tysk gruppe i 14 dage. Vedr. Munkebjerg distrikts lejr: Aftalt
der udsendes en kontrakt til dem inden længe. Kontrakten skal indeholde en bestemmelse
om at lejer skal betale os 35.000 kr. i afbestillingsgodtgørelse, hvis de aflyser 1. marts
2015 eller senere.
Bookingsystem – fakturaer osv. Kontrakt faktureringen fungerer godt og stor ros fra
Svend. Men teksten i vores kontrakter er direkte misvisende (det er en standard for alle
ejendomme).
Til næste år skal vi have kontrakterne ud tidligere.
4. Budgetter / regnskab – orientering om ”rigets” økonomiske tilstand: (Svend)
Indbetalinger
Budgettet osv.
Svend vurderer at vi får yderligere for ca. 60.000 i udgifter (uden nyt telt) og i så fald har vi
et DB før afskrivninger på 113.000 kr. ( Kulsø’s budget 2014 er af KOL sat til 114.000 kr. /
John )
Delresultater udover pladsleje: Lederdagen +912, Turbolejren +7198, Centersommerlejr
+27112 (før indkøb af nyt telt til ca. 40.000, i stedet for det der er slidt op og kørt væk).
Vi har et problem med en hidtil ukendt mellemregningskonto på det gl. centers kontonr,
som er kommet frem til Svend fra korpskontoret. Der er bogført mange opkrævninger på
en løsøreforsikring på samlet over 20.000. Svend kontakter Carsten Jensen for en
udredning og betaling.
5. Aktivitetsudvalget orienterer. (Kasper)
Sommerlejr – erfaringerne osv. Super Best, madleverancer: Nogle, bla. Naglerne, fik
ikke alle ting de havde bestilt. Det meste fungerer godt, men noget skal rettes til, så der
kommer erstatningsvarer, når bestilte varer ikke kan leveres. Rigeligt at gøre for naglerne
på lejren.
Centeraktiviteter resten af året. 5-7. september: Horse division med 6 centeraktiviteter
for spejdere. 175 stk. a 120,00 kr.
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6.Teknik og arealudv. orienterer (John)
Køkkenfaciliteter + opholds/mødetelt – helhedsløsning. Kulsøudvalget så på
muligheder for telt for enden af huset og små køkkenfaciliteter i en del af det nuværende
samlingsrum. Der er enighed om at det vil være gavnligt for udlejningen og en lettelse for
afviklingen af centeraktiviteter, at vi har nogle få køkkenfaciliteter. Kasper får et opdateret
tilbud på samlingstelt i henhold til mundtlig beskrivelse.
Naboklager over hunde. En nabo har sagt til Kasper: Kan I ikke gøre noget ved de
hunde, de går ind på vores arealer? Naboen fortalte at flere naboer har talt om at de ikke
syntes det er så godt at vi lejer ud til hundetræning, når der er yngleperiode. Lejrinspektør
Jens oplyser: At der er skilte ved skel og kort er udleveret. At nogle af hundefolkene holder
2 timers aftenkurser flere uger i træk. Jens snakker med Ole nabo og får afklaret hvor det
reelt er sket at hundene går over skel.
Uinviterede gæster – fiskere. Der var mange uinviterede som ville fiske under
centersommerlejren. Kasper: Der findes en app hvorpå man angiver, at man kan fiske ud
fra vores ejendom. Kasper har talt Ikast Brande kommune om problemet – og de vil tage
fiskerikontrollen med hvis G
Vejen Teknik udvalg sætter mere i gang hvor det er strengt nødv. efter det store skybrud.
Der er indtil nu kun brugt 3.700. Naboernes overfladevand skal vi have dem til lede under
eller væk fra vejen – muligheder undersøges.
Skoven – budgettet for 2014. Vi har brugt ca. 15.000 kr. af de afsatte 25.000 kr.
Bådebro OK til at bruge under 10 000 kr. på nye planker.
Traktoren skal i garage!! (nu kan den starte uden hjælp)
Vandanalyser udsendt af Jens: ikke noget galt.
Lys samlingsrum: 6 armaturer udskiftes til max. 6000 kr.
7. Nyt fra formændene:
KOLs nye Ejendomsudvalg, mundtlig orientering
Lidt om afskrivningsregler for korpsets ejendomme. I 2013 korpsregnskabet står at vi
har 20-30 års afskrivningsperiode (og ikke kun 20).
8. Indkaldelse til Årsmødet og generalforsamling i Nagleforeningen 14. september.
Indkaldelsen John udsender en datoadvisering snart og senere dagsplan og dagsorden.
Dagsplan. Meget som sidste år. Det er søndag efter kanotur. Ca. 16,30 afslut. Workshop
om arealet og faciliteter. Mulighederne på området. Evaluering af sommerlejraktiviteter.
Dagsorden Årsmødet. Som sidste år - dog skal vi også have valghandling. Sidste valg
var 7/10 2012 - på stormødet hvor vi besluttede sammenlægningen. Nora G, fra
aktivitetsudvalget, ønsker ikke at genopstille. Fra aktivitetsudvalget genopstiller Kasper M
og Anni R. Fra Teknik og areal genopstiller John GP, Klaus GH, Henrik H.
Anni står for mad. Årets arbejdsaktivitet bliver udskiftning af planker på bådebro.
9. Eventuelt og herunder fra Nagleforeningen
Intet til ref.
10. Næste møder, Kulsøudvalget.
14. september, Årsmøde KSC og Generalforsamling Nagleforeningen
21. september, KOL / Ejendomsudv afholder møde med hytteform. og kas. Thurøbund
Kasper, John, Jens.
1. oktober, Kulsøudvalget
14-15. november, korpsrådsmøde, hvor vi udstiller.
17. januar 2015, Kulsøudvalget, Regnskabsmøde
Med spejderhilsen, John GP / ref.

