Grupperådsmøde - Elbospejderne – 23. februar 2020
Referat:
1. Valg af dirigent
Jakob blev valgt
Indkaldelse sendt 1.2.2020 og der er indkaldt rettidig
2. Valg af referent
Hanne Bylov blev valgt.
3. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Beretningen er sendt ud til alle medlemmer på forhånd og sendes med referatet ud, så den
gennemgås ikke fra ende til anden.
Lidt kort er: Der er omkring 50 spejdere og ledere og vi er i den heldige situation, at mange
af de unge spejdere bliver hængende og deltager både som spejdere og som ledere. Det er
rigtigt dejligt.
Herefter gennemgik de enkelte grenledere det forgangne års aktiviteter.
Mikro-grenen har taget nogle mærker – hulebygger, spis naturen og stjernekigger. Den
retning fortsætter arbejdet i.
Mini-grenen har også taget mærker – som eksempelvis Nørd, Bålkok, Filmmager, sav- og
Øksebevis og bålmærke.
Juniorgrenen har arbejdet med koder, syltet rødbeder, gået lange ture. Junorspejderne får
mere ansvar end de mindre grene – de får lov til at prøve at løse opgaven inden de eventuelt
får hjælp. Det næste halve år er det planen at der skal tages mærker. Derudover har der
været gang i teatersport - lejrbålsunderholdning. Desuden gøres klar til divisionslejren og
sommerlejren.
Der er pt. ingen trop-gren
Klanspejderne planlægger og afholder møder nåe der er tid til det. de primære aktiviteter
retter sig mod ture. To af klanspejderne var med på årets barske. De har overbattet i
spejderhuset i en hel uge og afholdt en julefrokost.
4. Fremlæggelse af gruppens plan og gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Affaldsdag, Sct. Georgs dag, sommerfest med sov-ude dag, sommerlejr i uge 28, jul på
Landsbytorvet 1. søndag i advent), en gruppetur for hele gruppen og divisionsturnering.
De nuværende juniorspejdere skal sluses over i troppen og for ikke at overlade dem til sig
selv holdes møderne samtidig med juniorene, men med deres egen patrulje pog egne
opgaver tilpasset tropsniveau.
Der er tanker om at genopstarte familiespejd – for børn i alderen 3-6 år. 1. gang bliver 19.
april 2020 og derefter hver tredje uge. Mia (mikroleder) og Anne Chatrine Andersen bliver
de første tovholdere.

Voksenspejd – for de spejdere der er over 25 år. Ideen er at der skal fyldes noget viden på
om at tage på ture – korte som lange, frysetørre mad, ordne udstyr og lignende spændende
ting. Henrik og Martin er tovholdere.
Ledersituationen efter sommer er
2 ledere hos mikroerne
3 ledere hos minierne
2 ledere hos junior
Det er lige i underkanten, særligt for juniorgrenen, hvor Jakob af og til er nødt til at passe sit
arbejde (soldat) så det ville være dejligt iom der er nogen der kunne tænke sig at være med.
Divisionschef Michael gav en advarsel i den anledning – det er stærkt vanedannende at være
med – så kom og prøv J
Jacob fortalte lidt om sommerlejren 2020 – den kommer til at foregår på Thurøbund, som er
et lejersted med aktiviteter på vandet. Der er fokus på sikkerhed og alle børn gennemgår
undervisning inden de kan komme på vandet. Der er kanoer, optimistjoller og dem der er
lidt større. Som en del af finansieringen kommer der salg af lodsedler – de uddeles til
spejderne d. 29. marts. Der kommer mere info om begge dele.
5. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
Kikki fremlagde årsregnskabet (vedlagt).
Det kan ses af regnskabet, at jul på Landsbytorvet og sommerfesten har en stor betydning
for gruppens økonomi. Der tjenes i omegnen af 20.000 kr. på de to ting.
Regnskabet blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag
7. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen forslår 3 forældre, 3 ledere, 1
gruppeleder + 1 ung.
8. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
Kontingent for det kommende år forbliver det samme (kr. 1.000). Der betales i to rater.
Budgettet er lagt uden at sommerlejren er lagt ind, men det forventes at sommerlejren skal
gå lige op med deltagerbetalingen.
Budgettet godkendt.
9. Valg til bestyrelsen
a. valg af formand
Kristian Vesterager blev valgt. Kristian blev valgt ind i bestyrelsen i 2019. På genvalg i
2021

b. valg af forældrerepræsentant
Anne-Cathrine Andersen stillede op og blev valgt. På valg igen i 2022
Jos Huijnen stillede op og blev valgt. På valg igen i 2022
d. valg af ledere til bestyrelsen
Steffen afgik i bestyrelsen som leder idet han fremover er med i bestyrelsen som
Gruppeleder.
Jacob stillede op og blev valgt. På valg igen i 2022
Thomas Hvilborg gik ud af bestyrelsen. Maiken Juul Pedersen stillede op og blev valgt. På
valg igen i 2022
Lederrepræsentanter i bestyrelsen er: Jakob og Maiken
Forældrerepræsentanter i bestyrelsen er Jos og Anne-Cathrine
Formand for bestyrelsen er Kristian
Bestyrelsen bliver en meget ny bestyrelse og de skal vide, at der er hjælp at hente i
divisionen. Man er velkommen til at kontakte Divisionen v. Michael Foldrup

10. valg af ungdomsrepræsentant:
Annushka Refsgaard stillede op og blev valgt

11. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Maiken Juul Pedersen og Annushka Refsgaard stilled op og blev valgt
12. Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet
Kristian, Steffen, Anders, Esben og Annushka blev valgt
13. Valg af revisor
Louise Hvilborg blev valgt til revisor
Kim Snedker blev valgt til revisorsuppleant
14. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt
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