
Referat af grupperådsmøde 4. oktober 2017 kl. 18.30
Deltagere: Jesper, Randi, Hans-Henrik, H-H, Chris, Ib, Anders, Kristian, 
Helle, Sofie & Pia

Referant Randi

1. Evaluering af sensommerkoncert
Det gik godt og vi fik 9611 kr. ind. I år har vi, på grund af stort serviceindkøb, 
haft udgifter for 4000 kr. Men service burde også rækket til arrangmenter i de 
næste par år.
Der var lavet for mange lagkager (15 stk). Det skyldes, sandsynligvis de mange 
kager som vi har modtaget fra forældrene og æblekage (60 stk) som også er ret 
populær.
Sandwich er ok, de bliver solgt og smager fint. Prisen er høj i forhold til kaffens 
og kagernes pris. Der er ikke behov for valgmuligheder, det er helt fint med 
”kun” en slags sandwich. Flere som købte synes vores kaffe og kage er for billig, 
og nogle nægtede at modtage byttepenge. Vi skal måske skrue op for prisen til 
næste år?

2. Evaluering af arbejdsdag
En god dag. Rimmelig simple opgaver som blev løst. Garagetag blev vist lidt 
utæt ved udbedring.. Godt med ’listen med arbejdsopgaver’ som vi kan plukke 
fra. Der var 25 som spiste frokost og der var rigelig med mad bagefter.
Kan vi til næste gang overveje at lave en lille papirsnip som børnene kan tage 
med hjem til at minde forældre om arbejdsdag? Det skal bestemt ikke fylde en 
A4-side, der kan eksempelvis være 4-5 ’snip’ på en A4-side. Der er mange af 
deltagerne som enten er leder eller medlem af grupperådet.

3. Juleafslutning
Juleafslutningen er den 6. december med start kl. 17. Det er for spejderne 
(bæver, ulve, troppen). Der skal være risengrød og banko. Forældrene inviteres 
til glög kl. 18.30. Denne glög stor forældrene i grupperådet for, Hans køber ind 
til glög, Jesper tænder bål. Vi benytter hængegryden til glög. Randi og Anders 
hjælper også til. Vi skal hverve forældre til grupperådet! Det hele er slut kl. 19.
Forældrerne skal bringe risengrøden. Invitation lægge på hjemmesiden (Sofie 
eller Kristian?).

4. Nytårsparade
Nytårsparaden er den 21. januar kl. 10.30 i Lynge kirke. Sofie spørger 
distriktchefen for KMUM Andreas om han vil holde talen.
Allan holder øje med fanebærer, de ikke taber den.

Bisp Absalon Gruppe
KFUM-Spejderne Frederikberg 



5. Dato for gruppemøde 2018
Gruppemøde er den 26. januar kl. 18.30-20.00. Børn er ikke inviteret. Ib 
sender dagsorden ud til alle 3 uger før. Der er ingen som er på valg denne 
gang. Sofie lægger det på hjemmesiden, Hans laver kaffe, Anders vil spørge 
Dorthe om hun vil bage kage til mødet.

 
6. Nyt fra gruppeleder

Sofie og Anders har været til møde på Frederiksberg skole. De vil gerne 
indgå et samarbejde. Det samarbejde som der var lagt op til i skolereformen 
(aktivitetsdage) har de dels ikke råd til og vi kan ikke stille med det antal 
ledere som er nødvendigt. Dog var begge parter med på, at de kommer på 
besøg. I grupperådet var der enighed om, at vi fortrækker børn i ulvealderen 
da vi ikke kan rumme en større tilstrømning af bævere end vi allerede vil få 
via familiespejder og søskende(status som det er nu). Ulvene kan godt 
rumme 10 børn mere. Skolen sikre der følger pædagoger med og der var 
stemning for et posteløb. Benytte Koldemosevej, stien til rundskoven og 
rundskoven til løbet, foruden spejdergrunden. Der er behov for bemandet 
poster. Hans og Anders kan godt. Jesper og Randi ikke sikre, men vil gerne. 
De ved mere på senere tidspunkt. Datoen bliver den 7. marts 2018 kl. 13-15.
Anders melder tilbage til skolen.

Familiespejder har været i avisen i denne uge. Fremmødet var på 15 
personer i alt. 4 mødre og 5 børn, resten ledere. Der vil være møde første 
søndag hver måned. Line ved om flere familier som vil være med, så de 
regner med at være 9 familier i alt. 
Line er koordinator og Sofie vil prøve at få en som hedder Mikael til at hjælpe
Line, så hun ikke står med opgaven alene. Familiespejderne er forsynet med 
materiale fra korpset så de har noget af arbejde ud fra.

Line skal meldes ind og der skal indhentes børneattest mm.

Der er kommet flere spejder i alle enheder, selv troppen har fået to nye!

Bæverne mangler lagerplads. De har svært ved at undgå, at miste noget fra 
gang til gang. Det blev besluttet, at de nu skal have nogle hyldemetere i 
depotet. Vi håber det vil hjælpe.

7. Eventuelt
Affald fra arbejdsdagen fylder stadig, der var meget og det skal 
pågenbrugspladsen. Hans vil gøre noget i weekenden.

Ib har en forældre som endnu ikke har betalt 3 kvartal, men søn har været 
med på sommerlejr. Anders vil kontakte familien og bede dem enten betale 
kontingent eller betale den funde pris for spejderlejren. Da den nedsatte pris 
kun er for betalene medlemmer.

Der mangler plaster i nødhjælpskassen – Jesper vil anskaffe plaster. Ib vil 
finde en kasse som egner sig til plasteropbevaring.

Julefrokost bliver den 13. januar kl. 12. Alle giver besked til Anders hvad man
medbringer og det kan gøres allerede nu.

8. Næste møde
Næste møde er det konstuerende grupperådsmøde. Det bliver den 14. marts
kl. 18.30. Mette tager kage med.



Således er mødet husket af Randi.
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