
 
 
Referat af grupperådsmøde 30. marts 2017, kl. 19 
Deltagere: Anders, Dorthe, Pia, Helle, H-H, Hans-Henrik, Jesper, Kristian, Kasper, Sofie, Ruth &  Mette 
 
 

1. Valg af referent / godkendelse af sidste referat 
Mette valgtes som referent og referatet fra sidst møde blev godkendt. 
 
TAK til Pia for årelang, positiv og kreativ indsats som gruppeleder - og nu fortsat bæverleder. 
– og velkommen til Sofie der tager posten som gruppeleder  
og til Lislelotte der følger hende som assistent! 
                         Held og lykke med jeres arbejde i gruppen! 
 

2. Donation 
De lokale nedlagte grønne pigespejderes fond, efter boet ”Marie Andersen”, har tildelt gruppen dobbelt donation 
kr. 20.000, mhp tilskud til deltagelse i spejdernes lejr. Vi takker for et dejligt tilskud. 
 …rygter vil vide, at fonden vist nok er på sine sidste udbetalinger inden nedlæggelse.  

 
3.  Containeren hos Affald + 

Anders arbejder på at få listen udfyldt med aktive hjælpere til weekendtømningerne – og udsender særskilt liste 
til grupperådets medlemmer. Sofie laver skilt ”…i denne måned støtter du KFUM-spejderne…” til at sætte på 
containeren. Sidste tømning sker på arbejdsdagen, den 30/4, hvor Jesper står for koordineringen af kørsel. 
 

4.  Frederiksbergfest søndag den 21. maj 2017 
 
Trækplaster 

 H-H undersøger med Røde Kors samaritterne om vogn om ”drama”  

 Ib undersøger om vi kan lån en ”skydevogn” 

 Træklatring – Jesper har kontakter og inddrager Kristian 

 Musik - Peder og måske Kåre Lind vil gerne underholde med harmonika og fløjte (Mette) 

 Spejderaktiviteter – aktivitetsbane/klatrebro (Jesper) 
 

Skiltning H-H og Allan sørger for opsætning af disse 14/5 - ugen før festen.  
 
Reklameplakater, kontakt til lokalaviser 
Der indrykkes 1 annonce i Sorø Avis for  ”Vi modtager lopper…” 6/5 +17/5 + 20/5. 
I ugen op til Frederiksbergfesten kommer der annonce i Sorø Avis samt en pressemeddelelse (Mette) – 
ligeledes kontakter ”Mit Sorø” til deres hjemmeside vedr. indsamling/lopper og selve festen. 
 
Mette sørger for at rette plakaten til. Anders trykker den i A3 + A4 og medbringer den til arbejdsdagen hvor vi 
endelig fordeler opsætningen på Frederiksberg, biblioteket, supermarked mv.. Pia opsætter i børnehaven, skole 
m.m. 
 
Lodseddel 
Processen med lodsedlen er på skinner - annoncer er indsamlet (Chris+Mette)  / lodseddel opsat (Søren) / 
trykning (Ib) / foldning (Dorthe + Hans Henrik og Ida). Mette har grønt papir liggende fra sidste år (gave fra 
Svegaards boghandel). Salg fra onsdag den 19. april og frem til festen. 
Der er ligeledes et par nye annoncer til hjemmesiden, Chris taler med Kristoffer. 
  
Lejlighedsbevilling 
Anders sørger for Spillermyndighedsbevilling samt ansøgning om Lejlighedsbevilling vedr. øl og vand til politiet.  
NB! Vedr. salg af øl og vand … det SKAL stadig serveres i krus (plastikbægre), H-H indkøber hvis vi mangler. 
 
 
Pavilloner og flagstænger 

Bisp Absalon Gruppe 

KFUM-Spejderne Frederikberg  

 

 



Søren spørges om Farmers Markeds pavilloner – kan vi låne nogle af dem igen til afhentning fredag aften? 
(Hans Henrik hjælper til) – og kan Søren vil hjælpe med opsætning? 
Pia kontakter Karina om lån af det store hvide telt hos Borgerforeningen i Nyrup samt 4 flagstænger.  
Opsættes fredag kl. 18.30 (H-H, Pia, Kristian, Hans Henrik, Anders, Kasper, Helle og Jesper). Alle er velkomne 
– Ruth har måske kage med! 
 
Cafe  
Mette er ansvarlig for cafeen – Else Hansen og Charlotte Henningsen spørges om deltagelse. Helle er også 
med. ALLE medbringer kage til caféen – Pia laver forældre kage-bage-seddel til spejderne /sender til Ib 
der sender på mail ud til alle forældre. 
 
Pia og H-H og køber øl & vand i SuperBrugsen – Ruth instruerer mht konto: 2 ks.Tuborg + 2 ks. Hof, og 30 x 2 
liters sodavand, cola /appelsin / topform el. Sprite samt lidt hindbærbrus. Krus til øl/vand ( H-H). Malertape + 
tuscher til navneskilte (Kristian). 
 
Forplejning Y’men deltager med min. 25 deltagere lørdag / min. 25 deltagere søndag (iflg. Henning) 

 Lørdag: Ruth indkøber morgenmad, de først ankomne sætter kaffen over  

 - frokost (Mette og Ruth) 

 Søndag: Kun kaffe til formiddag 

 - frokost (Mette og Ruth) 

 - aftensmad: kartoffelsalat (Anders) + pastasalat (Helle) + pølser hertil diverse rester og kage 

 Ruth og Mette aftaler indkøb  
- Ruth handler også til aktiviteter så husk, at give besked hvis du skal bruge noget. 

 
Fælles kendetegn for alle hjælpere Sofie sørger for grønne tørklæder. 
  
Øvrige 
- slik til boderne Pia små poser slik el. lign. 
- flagstænger til pladsen Pia Borgerforeningen i Nyrup (Karina) 
- klippekort H-H Følger op /evt. trykker 
- lodseddelsalg på pladsen  Sofie sørger også for trækning 15.30  
- numre til trækning Sofie 
  Mette  skriver og sætter annonce med nr. i Sorø Avis 
 
Aktiviteter 
- ballon dart (?) Pia Køber balloner og sørger for pile 
- fiskedam Pia finder gaver hos lopperne 
- skattejagt i hø Mette  halm (Lynge Mølle) /  
  H-H Laver sedler med tekst 
- det muntre køkken Sofie Sørger for kroketkugler. Porcelæn fra loppemarked.          
- fløde.bolle.maskine Kristian maskine + flødeboller / termotaske (Mette) 
- bål Jesper + Helle 
- pandekager + popcorn Ida + Niels laver seddel med indkøb til Ruth 
  Mette remouladeflaske til syltetøj   
- PR bod med brochurer Sofie opstiller en lille bod 
- redningsrebs-kast til dåser Pia redningsreb findes i Spejderhus / 
  Mette dåser + sort sæk 
- Peder Spillemand Mette Peder vil gerne spille harmonika +Kåre Lind fløjte (?) 
- byttepenge Ib småpenge + kasser fra spejderhuset 
-Gæt-antal-mønter (kr. 5 /gæt) Pia Penge i glas – vind gavekort fra Skotte&Stentoft (Mette) 
 

 Hjælp på dagen 
- Sofie skriver seddel -og eller på hjemmesiden til forældre og spejdere, ulve og bævere - og fortæller om hvad 

Frederiksberg Festen er – og hvad vi håber at få hjælp til.  
 
 
 



 Festens program 
Lørdag den 20. maj – alle mødes til morgenmad og briefing kl. 9, opsætningen af boder m.v. velkomst v/Sofie. 
 
Søndag den 21. maj mødes ligeledes kl. 9, opstilling fortsætter - festpladsen er åben fra 13 – 16.00, herefter 
oprydning og aftensmad til hjælperne. Y-men orienterer om den økonomiske indsats. 
 
MOBILpay Ib sørger for skilte. 
 
 

 kl. 13.00 loppemarkedet åbner / spejderboder og cafeen åbner 

 kl. 15.00 Samaritterne optræder 

 kl. 15.30 trækning af lodseddel 

 kl. 16.00 festen lukkes 
  
  
 

5.  Eventuelt – og næste møde 
 

 Sommerafslutningen flyttes til mandag den 12. juni kl. 17.30 – kom gerne kl. 17 og giv en hånd med. 
 

 12. august  afholder gruppen sommerferieaktiviteter. 
 

 24. juni  er der Pedersborgdag – endelig beslutning om deltagelse tages af lederne. 
 

 Lions Marked  ingen endelige beslutninger omkring deltagelse, som det huskes. 
  

 Spejdernes lejr sommer 2017 / betaling. Det er besluttet i grupperådet, at spejderne får tilskud fra 
gruppen så de kun skal betale kr. 800 for deltagelse (aktuel pris er ca. 2.100,- / deltager). Lederne og de 
hjælpende forældre fra rådet, som deltager aktivt, får alle omkostninger dækket. Dette skal ses som tak 
for deres indsats og brug af ferie. 

______________________________________________________________________________ 
  

 Næste møde: onsdag den 21. juni kl. 18.30. Pia er kageansvarlig (…testkage (!). 
 

 
   ….Således mange ord husket og skrevet af  Mette 

 
NB! Tøv ikke med at give lyd, hvis der er noget du ikke er enig i af ovenstående :0) 


