Emne: Bestyrelsesmøde i Landsforeningen 24.januar 2022
På årets første bestyrelsesmøde var hovedpunktet den økonomiske situation i Landsforeningen hvor et
årsresultat for 2021 på – 294.099,- kr var langt fra budgetteret … forklaringerne er mange og der henvises
til årsberetningen nedenfor.
Bestyrelsen og herunder især Formandsskabet følger udviklingen nøje og drøftelserne fortsætter på næste
møde ultimo februar/primo marts.
Bestyrelsen drøftede samarbejdet i og med de enkelte lokalforeninger og herunder gennemførelse af
mentorkurser hvor der forekommer 2 varianter .. en fysisk og en digital. Der er forskelle kommunerne
imellem og hvad konsulenter og mentorer foretrækker.
Bestyrelsen har et ønske om højere grad af åbenhed over for Lokalforeninger og der vil fremadrettet på
enten hjemmeside eller i direkte orienteringsmail blive udsendt relevant information af fælles interesse.
Bestyrelsen indleder i 2022 en ny tradition med årsmøder forud for generalforsamlinger med deltagelse af
medlemmer af Lokalforeningers bestyrelser og Landsforeningens ..
Emne: Bestyrelsens årsberetning 2021

Der kan ikke herske tvivl om at 2021 var et kompliceret år for Talentspejderne. Den omfattende
Corunanedlukning af grundskoler incl. hjemsendelse af elever, lærere og andet personale har haft en
kolossal negativ indflydelse på Talentspejdernes mulighed for at drive virksomhed på normal vis hvilket ses
i årets indtægter som ligger betydeligt under budgettet.
Talentspejderne har måttet hjemsende konsulenter mod kompensation via lønpakker fra staten hvilket har
afbødet en del af omsætningstabet men ikke fuldt ud.
Vi har måttet aflyse en planlagt og overskudsbudgetteret konference.
Vi har grundet alt for svagt aktivitetsniveau måttet lukke ned for samtlige aktiviteter på Sjælland i løbet af
beretningsåret og herunder afskediget konsulenten for området.
Til bestyrelsens skuffelse opnåede vi ikke plads på Finansloven for 2021 og senest ej heller på Finanslov
2022, men med faldne udtalelser fra diverse politikere anser vi det for sandsynligt at vi bliver placeret i
2023 med et beløb som ud over forventede sponsorbidrag fra virksomheder giver basis for forsigtig
optimisme for den fremadrettede drift.
Bestyrelsen er orienteret om, at der i begyndelsen af 2022 indgås aftale med Odense Kommune om opstart
af aktiviteter i denne vigtige storby.. der bliver tale om en betydelig økonomisk størrelse.
Der gennemføres en konference i efteråret 2022 med forventet betydeligt afkast.
Bestyrelsen har nøje vurderet situationen i forbindelse med budgettering af 2022 og er opmærksom på
aktivitetsniveau i samtlige kommuner hvor Talentspejderne p.t. er aktive og dersom niveauet ikke er på et
tilfredsstillende niveau vil nødvendig tilpasning af omkostninger blive gennemført rettidigt.
2022 bliver på mange måder et vigtigt år for talentspejderne men med den konstaterede likviditet og
egenkapital ved udgangen af 2021 og med de budgetterede forventninger til 2022 ser vi roligt på
fremtiden.

Der bliver månedsvist i bestyrelsen fulgt op på resultater og herunder med særlig fokus på likviditet og
almindelig drift.
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