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Referat af HB-møde den 25. november 2022 
på Hotel Nyborg Strand 

 
Tilstede: 
Pia Risør Bjerre, Tina Carøe Rosenkilde, Barbara Taubert, Anette Nørgaard Jappe, Leah Porse 
Rasmussen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Lotte Bak Sørensen og Helle Hende Stærmose 
samt Betina Juul Nielsen (referent).  
 
Under punkt 2: Josefine Svalling 
Under punkt 3: Grete Fristrup 
 

Pkt. Emne 
  

1. 
 

Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referat fra seneste møde blev drøftet og der blev besluttet mindre tilretninger. 

  
2. Besøg af Josefine 

Der blev budt velkommen til Josefine, som præsenterede sig selv. 
 
Josefine fortalte bl.a. om status på SciencePirater.  
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen fra Josefine til efterretning. 
 

3. Investering 
Sagsfremstillingen blev introduceret og der blev budt velkommen til Grete Fristrup. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede de to oplæg til investering fra henholdsvis Danske Bank 
og Merkur Andelskasse herunder, hvor modig korpset kan være på medlemmernes 
vegne. 
 
Hovedbestyrelsen valgte investeringstilbuddet fra Merkur Andelskasse med 
begrundelse i, at det er et modigt og bæredygtigt, men også sikkert og solidt fagligt, 
valg i tråd med korpsets vision og strategi.  
 
Hovedbestyrelsen drøftede og besluttede sig for, hvordan beslutningen 
kommunikeres ud. 

  
4. Puljen fra A.P. Møller Fonden 

Sagsfremstillingen blev fremlagt og baggrunden for donationen blev præsenteret. 
 
Donationens formål og puljer blev introduceret. 
Der er en pulje til renovering og en pulje til etablering af nye hytter. 
 
Der er digitale informationsmøder 29. november og 5. december. 
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Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede korpsets og 
gruppernes muligheder med donationen herunder hvordan, der kan kommunikeres ud 
til grupperne om donationen. 
 

5. Evt. 
IC og Vice IC 
Det er nu ved at falde på med udnævnelserne. 
 
Spejdernes Lejr 
Lejrpladsleje fastsættelse er på vej ud til grupperne. 
Regnskaber er ikke landet endnu, men det udviser et mindre overskud. 
 
Projektleder til Det med Gud 
Stillingsopslaget på projektleder-stillingen er ude nu. Opslaget er delt af KFUM-
Spejderne. De grønne pigespejdere deler opslaget efter NYS.  
 
Budgetproces 
Tilbagemelding til Teams vedr. resultatet af behandlingen af deres budget 2023 er på 
vej. 
 
Facebook gruppe 
Den nationale Facebook gruppe er oprettet. 
Gruppen hedder National gruppe for De grønne pigespejdere. 
 
Nytårskur i Regioner 
Hovedbestyrelsen er opmærksom på, at flere region holder nytårskure i det nye. 

 


