
 
 Til stede:  Randi, Ib, Michael, Dorte, Sofie, Tue, Hønse, Ruth, H-H, Pia, Anders og Mette  

  

Dagsorden  
  

1. Evaluering af sommerkoncerten 
Arrangementet forløb godt, fint flow og god omsætning (kr. 9140,- minus udgifter).  

• Fremover ønskes en præcis plan over hvem der deltager og hvornår for at undgå unødigt stress, 

/ lige som det vil være en fordel at have en køreplan liggende over arrangementet med de 

praktiske ting.  

Mette samler og skriver en liste til køreplanen - rundsender så alle der har haft ”fingre i dagen” kan 

skrive til hende, og vi kan få samlet alle oplysninger om indkøb, forplejning, telte, kager, plastposer mv. 

på eet sted, til brug for de næste år. 

Flæskestegssandwich var ikke helt optimale. Ruth evaluerer dagen med Gitte/Sognegården. 

Gruppebestyrelsen besluttede, at priserne fra næste år sættes op med kr. 5. (Ib laver ny prisliste). 

  

2. Efterårets arbejdsdag 
Lørdag den 21. september (eftermiddag) / Jesper og Hønse tager hånd om dagen som tovholdere og 

viderefører den gode linje fra sidste arbejdsdag, de sørger også for udsendelse af indbydelse. Anders er 

mad-mor til aftensmaden. 

  

3. Dialog og beslutning om, hvad vi gør når der kommer henvendelser om lån 

udefra af telte, pander mv. 
Efter en længere drøftelse besluttedes det, at forespørgsler angående lån af materiel, kun kommer på 

tale hvis man  

• er leder, grupperådsmedlem eller ”historisk person” (gælder pt. NielsP/Ida, 

Søren/Margrethe) eller en anden spejdergruppe hos KFUM-spejderne.  

 

Det fordres altid, at lånte ting udleveres og afleveres i samme stand. Ved henvendelse fra andre 

personer end ovenstående, henvises til formanden, der medbringer ønsket på næstkommende 

gruppebestyrelsesmøde. Udlån indskrives i gruppens kalender på ”Ledersiden”.(H-H) 

  

4. Hvem betaler for sommerfesten? 
Det besluttedes, at gruppen betaler for maden til ledernes- og gruppebestyrelsens sommerfest / hhv. for 

drikkevarerne til julefrokosten. 

  

5. Samværsreglerne  
Jesper og Mette er tovholdere på udkastet til gruppens papir omkring samværsreglerne – udkastet 

forventes færdigt inden jul – og klargøres til næste møde. Michael har tilbudt sin hjælp. 

6. Revidering af årshjul 
Hjemmesiden kan opdateres med følgende punkter for næste år - 2020: 

• 19/1 kl. 10.30 Nytårsparade i Lynge Kirke 

• 22/2 Tænkedag 

• 24/2 kl. 18.30 Generalforsamling 

• 25/4 Arbejdsdag 

• April Containertømning hele måneden på Affald Plus 

• 17/5 Frederiksbergfest 
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• 15/6 Sommerafslutning 

• 27/6  Pedersborgdag 

• ?? Distriktslejr – hele gruppen 

• August Folkemøde *) 

• 17/8 Opstart efter sommerferien 

 

7. Nyt fra gruppeleder 
KFUM-spejderne afholder Landstræf 27-28/ august for over 17-årige på Gram slot, i telt – 5 deltager fra 

gruppen. 

• Ulvene har fået ny mødetid: ½ time før / 15 min før hjem. 

• 5/9 deltager Sofie og evt. Liselotte i distriktsrådsmøde i Bromme. 

 

8. Opbevaring af lopper 
• Lejemålet med Niels Christian i Lynge er ikke tilfredsstillende, pga mus. Vi skal finde en ny 

løsning, men inden da indbydes Henning fra Y-Mens Club til gruppebestyrelsens næste møde 6. 

november, da vi har hørt på vandrørene, at y-mændene ønsker at drosle ned på loppeaktiviteten. 

Anders kontakter Henning. 

Takker Y-mændene nej til den fremtidige loppemarkeds-aktivitet, skal vi finde en ny model til 

Frederiksberg-festen. 

9. Julefest for gruppebestyrelsen og ledere 
Lørdag den 14. december kl. 12. 

10. Eventuelt 
• Ruth, orienterede om, at vi årligt kan ansøge SEAS/NVE for en donation, men da vi ikke pt 

mangler noget materiel, springer vi over denne gang. 

 

• Ib meddelte, at vi har fået brev fra TopDanmark angående løsøreforsikring. Forsikringen dækker 

kun kr. 137.000, og er alt for lidt, så inden længe må det studeres nærmere. 

 

• Mette fremviste kassen med gruppens nye t-shirts. Der er lavet 100 stk. i forskellige størrelser, 

alle grønne med hvid Bisp Absalon logo på ryggen. 

Pris: 60,- pr. stk. /sælges af lederne og betales på mobilpay 18895 / Tue laver opslag i hytten og 

på hjemmesiden. 

 

• Sct. Georgs gilderne, Jørgen Bech C. tilbyder hjælp (og økonomi) til at få gang i hyttens pejs/ 

hhv skorstenen. 

 

•  *) Folkemøde 2020 – gruppebestyrelsen var enige om at deltagelse skal prioriteres, det er et 

godt sted at mødes til voksensnak. 

 

Næste møde – dato, punkter og kageansvarlig  
6 november kl. 18.30 - Dorte medbringer kage 

 

• Græsslåning 202? 

• Julekurv 

• Hyttens tag 

• Besøg af Y-mens Club / loppemarked 

• Samværsregler 

• Julefest – hvem gør hvad? 

   
     ….således opfattet og nedfældet  af Mette Jonasson  


