Referat
11. april 2021
Emne:

Grupperådsmøde

Tid og sted:

Søndag den 11. april 2021, kl. 14.00, Virtuelt.

Deltagere:

Bestyrelse, ledere og forældre.

DAGSORDEN:
Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Valg af dirigent

Louise Broch valgt. Mathias
holder øje med teknik og "raise
hand".

Valg af referent

Danjel Jungersen valgt

Ansvarlig:

Louise:
Møde indkaldt rettidigt.
Fremlagde dagsorden. Godkendt.
Formandens beretning.

Jon:
Alt har været meget præget af
Corona m.m.
Den sædvanlige gruppetur og
tilhørende fysiske
grupperådsmøde er aflyst,
ligesom de fleste andre
arrangementer.
Bestyrelsen har også primært
holdt møder online.
Tak til forældre for opbakning!
Bestyrelsen blev præsenteret.
En tak til bestyrelsen og lederne.
Beretning godkendt.

Beretning, generelt.
Michael Jansson

P.t. 104 medlemmer. Det er en
fremgang på 10%.
Det har betydet at vi skulle have
flere ledere, her er der kommet
støtte fra forældre.
Stadig ventelister på de små
grene.
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Deadline:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Beretning.
Mikro, Sandra.

1 assistent holder pause grundet
Corona forholdsregler i familien.
Max antal, 15 stk. alle drenge.
Fokus på sociale relationer.
Håber at kunne gennemføre 5
km mærke.
P.t. kan der nok ikke holdes
sommerlejr.

Beretning.
Mini, Peter.

P.t. 26 minier.
Fokus på nogle af de nye
mærker.
Fokus på trivsel og glæde samt
klassiske spejderfærdigheder.
"Stifinder" er udsat grundet
Corona.
Sommerlejr på næsbycenteret,
hvis det kan lade sig gøre.
Søndag uge 26 til lørdag uge 27.

Beretning.
Junior, Chris.

De kan ofte meget mere end de
selv tror de kan.
Arbejder med kort kompas, bål
og mad.
Også en del fokus på
patruljearbejde og oplæring til
(patrulje)ledere.
Der er afholdt et par ture, med
stor success.
Sommerlejr i uge 26, sikkert
Gurredam.
På ture lægges der vægt på at
klare sig selv, fællesskab og
madlavning.
Der skal være plads til alle.
Spørgsmål fra "salen": Vi er p.t.
19 spejdere.

Beretning.
Troppen, Daniel

P.t. 15 spejdere.
Fokus på at blive selvkørende /
selvstændige.
Præsentation af lederne.
Mærket "Sjovt, dumt og farligt"
er på tapetet.
Nogle spejdere har klaget over
presset over at skulle planlægge
møder. De skal stadig planlægge,
men markant færre møder,
resten planlægges af lederne.
Adventurespejd åbner
forhåbentligt snart op. De åbner
for mange flere deltagere end
tidligere grundet nedlukning.

Ansvarlig:
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Deadline:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Sommerlejr planlagt til uge 28,
men flyttes muligvis til uge 27.
Det kan dog muligvis skabe
problemer med at få en ledig
plads.
Man kigger på en stor lejr
sammen med de grønne.
Der meldes noget konkret ud så
snart det ligger fast.
Beretning.
Klan, Daniel.

Henrik kommer måske tilbage
som leder.
P.t. 13 spejdere, 4 aktive.
7 er på efterskole.
Klanen ligger lige nu meget i
dvale.
Fokus på renovering af hytte.
Peter sender tak for oprydning
og pyntning af grunden og
hytten.
Og en tak for bålsted fra Sandra.
Alle beretninger er godkendt.
Signe: Godt at vi har fået lidt
flere ledere, tidligere har vi
været lidt presset, nu er der lidt
mere ro på.

Regnskab.
Signe.

Medlemmer er blevet, trods
nedlukning, så kontingent
kommer ind som budgetteret.
Vi har fået aktivitetstilskud,
selvom der faktisk har været
begrænset aktivitet.
Vi har ikke fået kursustilskud da
alle kurser har været aflyst.
En del andre indtægter mangler
også grundet nedlukning.
Korpskontingent lidt højere
grundet flere medlemmer.
Divisionskontingent er opkrævet
i år, det sker ikke hvert år, ingen
ved hvorfor.
Materiel posten er lidt høj,
primært grundet nye telte og
bænke.
Samlet et overskud på ca.
45.000,Skal vi kigge på opvarmningen?
Daniel: Vi har prøvet, men vi kan
ikke slå automatikken fra, nogen
prøver at undersøge igen.
Nyt komfur? - Kommer i 2021.
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Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

Chris: En del af strømmen går til
udendørs belysning.
Peter: Hold fast i lidt varme i
hytten og lys udenfor. Bl.a.
virker det præventivt med
belysning udenfor om aftenen.
Skal vi have proffessionel hjælp
til rengøring? Evt. hver 3.
måned. Måske også godt
hygiejnemæssigt fremadrettet.
Peter indhenter tilbud.
Daniel kender en der lever at
rengøre sprejderhytter, han
spørger også.
Regnskab godkendt.
Daniel kører evt. en tur rundt for
at samle underskrifter til diverse
dokumenter.
Gruppens fremtid:
Michael Jansson

Vi skal have ledere nok, så der
er luft til sygdom m.m.
Måske skal vi være lidt fleksible
omkring antallet af børn pr. leder
i korte perioder.
Udvikling af ledere, f.eks. kurser
til nye ledere når de igen bliver
mulige.
Godkendt.

Aktiviteter 1. halvår.
Michael Jansson

Alt er med de "sædvanlige"
Covid-19 forbehold.
Gruppetur i pinsen,
Råbjerghytten.
Sommerafslutning uge 25.
Juniorsommerlejr uge 26.
Minisommerlejr uge 27.
Kunne mikroerne sove i telt, hvis
det ikke er mulgt at være
indendørs?
Så de ikke bliver snydt for en tur.
Eller måske komme om
morgenen og tage hjem om
aftenen på en fælles tur.
17. august: Første møde efter
sommerferien.
Godkendt.

Budget 2021.
Signe.

Masser af forbehold.
Nedsætter kontingent
midlertidigt grundet de meget få
aktiviteter.
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Konklusion:

Ansvarlig:

Lodsedler kun ca. halv, da vi ikke
forventer at sælge lodsedler i
foråret. Både indtægt og udgift.
Materiel steget, bl.a. fordi vi
tænker på at lave t-shirts til alle
medlemmer.
Der er stadig lidt overskud til
Spejdernes lejr 2022.
Der er planlagt et lidt mindre
overskud end sidste år.
Kommentarer vedr. at vi ikke
skal have overskud.
Skal vi f.eks. have lidt mindre
egenbetaling på pinseturen
og/eller spejdernes lejr?
Godkendt.
Også enighed om at vi
midlertidigt nedsætter
kontingent.
Valg af formand.

Jon villig til genvalg.
Jon er valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Kenneth Rasmussen, far til
Jacob, trop stiller op.
Suppleant for 1 år, Martin Lange,
far til Kasper, junior stiller op.
Begge valgt.

Unge i bestyrelsen

Jacob Bang og Mathias
Jørgensen villig til genvalg.
Kaya Mørch Sonne og Kristine
Vig Jungersen stiller op.
Alle 4 valgt

Valg af revisor

Margit Damgaard villig til
genvalg.
Valgt.

Ledere.

Michael fortsætter som
gruppeleder.
Chris, Peter, Daniel og Dan er
villig til genvalg.
Alle valgt.

5 repræsentanter til Divisionsrådet
(15. maj).

Daniel Brøndby
Louise Broch
Michael Jansson
Chris Merrifield
Signe Anthon

Valg til Korpsrådet ( 2 stk.)

Michael.
Daniel.
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Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1-2 repræsentanter til BUS

Michael villig til genvalg.
Valgt.
Rie også valgt

Eventuelt.

Louise vedr. åbning/lukning i
forbindelse med Corona:
Hun mener at de store trænger
til at komme afsted og at de er
bedst til at holde restriktionerne.
Sandra enig.
Peter: Undrer sig over at vi kan
samles, når f.eks.
byggelegeplads stadig er lukket
og andre udendørs aktiviteter
også er lukkede.
Louise mener at det er fordi
byggelegeplads er kommunalt.
Lederne har talt om IKKE at
holde møde næste uge (mini).
Også enig i at de små ikke kan
finde ud af at holde afstand.
Og at ofret er for stort, både
smittemæssigt, men personligt
hvis en spejder skulle blive
testet positiv og ledere derefter
skal isoleres.
Signe Anthon: Lederne skal være
trygge.
Enig i at de store trænger til at
komme afsted.
Rie: Vi søtter op om de officielle
retningslinier.
Jon: Gymnastik forening åbner
også differentiret, også med de
store afsted først.
Louise: Skal vi bede om en test?
Daniel: Det er i spejderånden at
passe på, og derfor holde sig
hjemme. Selvom det virkeligt er
noget han savner.
Og vi KAN god holde lukket et
par uger mere.
Sandra: Kan vi måske holde det
online?
Kan vi blive enige om at det skal
være op til de enkelte grene?
Opfordringen er "vist nok" at
holde lukket hvis man kan.

Ansvarlig:

Indtil videre holder vi lukket til
og med onsdag d. 14. Vi venter
på nye udmeldinger fra
kommunen.
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