
Referat af gruppemøde 27. februar 2019

Valg af Dirigent
Dirigent blev Mette. Referant er Randi. Det noteres at mødet er lovligt varslet.

Aflæggelse af beretninger
Formandens (Anders) beretning:
Der er behov for forandring på formandsposten for Anders ønsker ikke længere at bestide 
den post. Derfor benyttes denne anledning til at sige tak til alle de som frivilligt hjælper på 
den ene eller anden måde. Tak for det sociale fællesskab og  og som bidrager til at Anders 
forsat gerne vil være en del af grupperådet, bare ikke som formand. 

Huset har en plan for de kommende mange arbejdsdage, hvilket gerne skal gøre det 
nemmeres at gennemføre arbejdsdagene. Spejdergruppen har en solid økonomi og der er 
penge på kistebunden. Sensommerkoncerten var ok, men slet ikke som nogle af de tidligere
år, der var færre gæster og der blev sogt mindre. Det var en dag hvor alle frivillige havde tid 
til at hygge og snakke sammen.

Mod slutningen af året kom der til gengæld nogle indtægter som vi ikke havde spået ville 
komme. Der var et godt salg af julekalenderen, en aktivitet som bør gentages. Juletræerne 
gav også et flot resultat og er absolut den aktivitet hvor vi har arbejdet mindst og tjent mest. 
Et på mange mådet et år som ligner alle de andre, men slutter på en ny måde. Tak for det.

Gruppelederens (Sofie) Beretning:
2018 var året, hvor vi, d. 22. februar deltog i Tænkedag sammen med resten af kommunens spejdere,
i Multisalen på Frederiksberg skole. Vi var rigtigt mange, og det var sjovt at nogle af de spejdere, vi 
havde været på lejr med i Sønderborg.

I 2018 deltog vi, som altid, i Distriktets turnering for bævere og ulve. Og vi gik hjem med 
vandretrofæerne i begge kategorier. Det var både børn og ledere ret stolte af.

Shelty-mærket blev et stort hit. Flere familier er gået i gang med at tage mærket. Flere er endda 
blevet færdige.

Årets sommerlejre gik til
a. Faxe for bæverne
b. Næsbycentret for ulvene
c. Nekselø for troppen
d. Lines grund for familiespejderne

Der var god tilslutning til alle lejrene.

Vi fik i 2018 to nye ledere – Lisette hos bæverne og Tue hos ulvene.



Vi fik også et nyt gruppemærke til uniformen.

Vi fik kontakt til en ny venskabsgruppe i Sydslesvig – det er ikke helt uden vanskeligheder, men vi 
prøver igen. 

Familiespejderne fejrede 1-års fødselsdag i 2018. Det går godt, men der er plads til mange flere 
børn og voksne.

Lederne er begyndt at holde lederdage. Vi vil gerne finde frem til den røde tråd i arbejdet i 
gruppen. 

 Godkendelse af regnskab
Ib redegjorde for regnskabet.
Der blev spurt til hvorfor vores indtægt var så lille ved sensommerkoncerten. 
Svar: Dels havde vi nogle udgifter til indkøb hvor der blev købt nok til kommende 
frederiksbergfest. Dels var salget ikke nær så godt som året før.

Der blev ydret, at det er tid at finde ud af hvilke aktiviteter vi skal have i det kommende år.

Regnskabet blev godkendt.

 Forhandlig af gruppens arbejde fremover
I det kommende år skal ulve og trop til Tyskland på sommerlejr i uge 27. Det koster 1100 kr.
pr. deltager, men da vi har overskud fra vores aktiviteter kommer prisen ned på 750 kr. pr. 
deltager. Dertil kommer udgifter til transpor, rafter,  + det løse. Vi håber at alle spejderne 
kan for det har krævet forhåndstilmelding som er bindende.

De eksisterende feltkøkkener er slidte og derfor vil vi købe nyt grej.
Så har der længe været en Bisp Absalon T-shirt på vej, men vi mangler en som vil 
gennemfører det projekt.

Så er der ønske om en ny indgangsportal oppe ved vejen. Den skal være størren end det 
skilt der er og så skal der vores og distriktslogo på.

Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.

Valg af medlemmer til grupperådet
Chris, Jesper, Randi, Dorte, Hans-henrik, Anders er på valg, hvilket betyder at alle valgte er 
på valg i år. Chris har ikke barn i gruppen og ønsker ikke, at blive indsuppeleret. Chris vil 
dog gerne hjælpe hvis vi spørger. Jesper har ikke barn i gruppen, men vil gerne 
indsuppeleres. Randi, Dorte, Hans-henrik og Anders går til genvalg.

Forældrerrepræsentanter i grupperådet/bestyrelsen som er valgt for en 2-årig periode er: 
Dorte, Hans-Henrik, Anders og Randi. 
Indsuppeleret i grupperådet er: Jesper, Mette og Ib.
Ib er kasserer.

Valg af to bilagskonsulenter
Anne-Lise og Niels Phillip blev genvalgt.

Eventuelt



Konstituerende grupperådsmøde(bestyrelsesmøde) bliver den 6. marts kl. 18.30. Mette 
har kage med. 

….Således husket og skrevet af  Randi
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