
Grupperådsmøde d. 6. marts 2019 

 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Indsamling af lopper 

3. Arbejdsdag 6. april 

4. Hjælp til weekendophold i hytten 

5. Henvendelse vedr. rågerne 

6. Trailer 

7. Sensommer Koncerten 

8. Evt. 

 

Deltagende: 

- Mette 

- Ruth 

- Hans 

- Dorte 

- Randi 

- Ib 

- HH 

- Sofie 

- Jesper (referent) 

 

Referat 

 

Ad. 1 Konstituering 

Valg af formand: Randi 

Valg af kassere: Ib 

Ind-supplering for 1 år: 

 Mette 

 Ib 

 Jesper 

 

Ad. 2 Indsamling af lopper 

- Vi regner med, at vi har containeren igen i år (april) hos Affald+ 

- Der skal sættes afhentningshold til lørdag, søndag og helligdage i april-måned. Det blev 

besluttet, at vi vil forsøge at igangsætte forældrene også til dette i år. Ib og Jesper sørger for 

at der bliver sendt en doodle til alle forældremails, hvor de har mulighed for at melde ind. 

Frist 24. marts. Der vil efterfølgende blive fordelt afhentningshold. 

- Anders skal sørge for at Y´s mændene får besked om den nye lokation for opbevaring af 

lopperne. 

- Mette sørger for en kurv til Niels Christian, som tak for lån af lokaler til opbevaring af 

lopper. 

- Annonce vedr. indsamling af lopper skal i år, i stedet have fokus på afholdelse af 

Frederiksbergfesten. Sekundært indsamling af lopper. Mette sørger annonceringerne – 

Jesper sørger for Facebook annonceringen. 

- Ib sørger for bevillingsansøgning til Frederiksbergfesten 

- Annoncer til lodsedlerne indsamles af Mette og Chris 

 



Ad. 3 Arbejdsdag 6. april 2019 

- Hans og Jesper laver opdaterede liste, hvor resten af Grupperådet kommer med input til 

mulige opgaver til arbejdsdagen. 

- Der vil blive indsat formænd, hvis der er større opgaver, som skal gøre på arbejdsdagen. 

- Arbejdsdagen foregår fra 13-17 med efterfølgende aftensmad. Hans vil tale med Anders om 

planlægning af aftensmad på arbejdsdagen. 

 

Ad. 4 Hjælp til weekendophold i hytten 

- Foregår d. 15.-17. marts med besøg fra Flensborg 

- Der er brug for hjælp til (antal afventer fra Ruth) 

Kage til lørdag (Dorte) 

Aftensmad til lørdag (Dorte+Mette) 

Boller til fredag (Dorte) 

- Meld gerne ind hvis man kan hjælpe med teltopsætning fredag. 

 

Ad. 5 Henvendelse vedr. rågerne 

- Der har været gentagende henvendelser fra naboen vedr. rågerne. 

- Mette afsøger muligheden for at benytte sig af kontakt vedr. træbeskæring. 

- Mette skriver besked til naboen for at give besked om, at vi desværre ikke på nuværende 

tidspunkt må beskære træerne. Træer hvor der er rågereder må ikke beskæres i perioden 

efter 31. juli. 

 

Ad. 6 Trailer 

- Allan har fundet flere tilbud på trailire 

- Det blev besluttet, at købe trailer til kr. 8.000 + indregistrering til 750kg trailer, hvilket 

også giver en årlig udgift på kr. 140. 

- Ib indkøber trailer 

- Hans undersøger ejerforhold på den gamle trailer. 

 

Ad. 7 Sensommer koncert 

- Det blev besluttet, at vi fortsat ønsker at deltage i arrangementet, da det også giver god 

omtale. 

 

Ad. 8 Evt. 

- Bonbonlandstur. Turen er sat til 1. juni og er for Grupperådsmedlemmer + familie. 

- Vedr. Frederiksbergfesten: Mette forslog at vi tager kontakt til Natur- & Miljøskolen i Køge 

for at få dyrefremvisning igen. 

- Samværsregler for Gruppen: Der skal udarbejdes et skriv, hvor vi tager stilling til, hvordan 

vi forholder os til ca. 5 forskellige tema. Se detaljer på Korpsets hjemmeside. 

Der sætte dato for møde vedr. dette d. 24. april kl. 18.30 

 

Næste grupperådsmøde 10. april kl. 18.30 


