
 
 Til stede:  Randi, Ib, Sofie, Hønse, Ruth og Mette  

 Dagsorden - blev sammensat på mødet som følger: 

 

1. Gruppelederen orienterede 
Sofie fortalte om årets distriktssommerlejr (minus bæverne) der afvikles på en mark ved Haslev i uge 32. Det 

udfordrer lederdeltagelsen pga ferie, vi krydser fingre for at det falder i hak. Pris kr. 1200 / deltager, 

grupperådet besluttede et tilskud, så prisen reduceres til kr. 800, estimeret deltagerantal er 30 samt 

Tydalspejderne der også er indbudt (de betaler selv). 

 

2. Samværsregler 
De udarbejdede og udsendte regler godkendtes – Randi kontakter Mette for et udskrift og sørger for at 

kasserer og gruppeleder ligeledes underskriver. Ib sørger for videreformidling af reglerne. Samværsreglerne 

præsenteres for forældrene på Gruppemødet den 24/2. 

  

3. Generalforsamling / gruppemøde 24. februar 
 Nye medlemmer skal findes, Jesper og Dorthe har desværre meddelt at de stopper  

 Hønse, Randi, Michael er ikke på valg / Anders (indsuppleres) 

 Nye emner: Lars ”Minigraver” (Jens Ulvs far) 

 Til nytårsparaden fortæller Randi forældrene om, hvad det vil sige at deltage i grupperådet og 

opfordre til opstilling. 

 Sofie sætter indbydelsen på hjemmesiden 3/2, Ib skriver ud rettidigt via medlemssystemet. 

 Grupperådet beder Pia komme med forslag om bæverforældre til Mette. 

Dorthe, vil du bage? 

  

4. Loppeopbevaring Frederiksbergfest søndag 17. maj 

Lang diskussion omkring fremtidens Frederiksbergfest, skal vi ændre på konceptet? Tages op på næste møde 

igen. Vi er også i år udfordret mht opbevaring af lopperne, ingen ønsker at fortsætte hos Niels Christian pga 

mus. Y-men siger ja til deltagelse i år. Ib kontakter et par mulige steder for opbevaring / Finn Kopp og 

Bækkelundsgården. Mette kontakter ejendomsmægler for den gamle friskole på Løvegårdsvej 2 (EDC). 

  

5. Juletræerne 
Stor tilfredshed med salg af juletræer (5 stk. tilbage) indtægt ca. kr. 5500, nye skilte til næste år så prisen kan 

sikres. Sofie køber en blomst/ sender til Sonja og Poul som tak. Nye folk har købt huset, skal senere på året 

spørges om vi kan få/sælge deres træer i 2020. 

 

6. Pejsen / skorstenen reparation 
Sct. Georgs gilderne, Jørgen Bech C. tilbyder hjælp (og økonomi) til at få gang i hyttens pejs/ hhv skorstenen. 

Grupperådet beder H-H tage kontakt til Murer-Finn for hjælp. 

 

7. Eventuelt 
 Græsslåning for 2020 er sikret, ny mand i vandværket er ansat og har sagt ja til opgaven. 

 Husets Forsikringer, vi indbyder evt. en assurandør til arbejdsdagen. 

 Folkemøde 2020 … udsat 

 Fælde rågetræer… udsat. 

 Arbejdsdag … udsat. 

 

Næste møde – dato, punkter og kageansvarlig   

Onsdag den 5. februar 2020, kl. 19 (bemærk ændret tidspunkt!)  

– dagsorden Frederiksbergfest / kage Hønse. 

 

    ….således opfattet og nedfældet  af Mette Jonasson  

Referat af gruppebestyrelsesmøde 8. januar 2020      
Bisp Absalon Gruppe  

KFUM-spejderne Frederiksberg 
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