
Referat af grupperådsmøde 6. juni 2019

Deltagere; H-H, Anders, Dorthe, Kasper, Sofie, Mette, Ruth og Randi

Evaluering af sommerfest
Der var en rigtig god stemning og det var skønt, at se så mange spejdere i uniform. Pladsen
var rigtig flot og de forskellige aktiviteter var placeret godt. 

Der var en mere jævn trafik i cafeen, hvilket kan skyldes EU-valget.

Overskudet var for dårligt og vi kan gøre mere for at reducere vores udgifter. Eksempelvis 
kan præmier være slikkepinde uden papir på, en kasse af dem vurderes til at være billigere 
end slikposer. Kagepræmien fra høet kan være mindere, eller vi har udvalgt en skærkage 
som vi deler ud af som præmie. Eventuelt kan præmier købes i Tyskland hvis en fra 
grupperådet er dernede og handlen behøver ikke at være kort før Frederiksbergfesten 
starter. Dog skal man være opmærksom på holdbarhed. Desuden; vi kan gøre en oplevelse
til gevinst – vi kan lave karrusel eller tilsvarende – ideer skal på bordet til næste år.

Der var en diskussion om turkortet koster for lidt eller tilpas – der blev dog ikke besluttet 
noget nyt.

Det muntre køkken var i år næsten en større succes end det plejder, og at det var bygges i 
rafter var et pluds. I år fik man en skumfidus i præmie som man ristede over bål og spist 
med mariekiks. Det var en succes og kan godt benyttes igen til næste år.

Det var en succes at bæver, ulv og trop havde mødepligt og det skal gentages til næste år. 
Næste år kan vi beslutte om troppen skal overnatte på pladsen i teltet og shelteren. Og lige 
som i år skal bæver, ulv og trop ikke møde til spejdermøde ugen efter da de har været til 
”spejdermøde” lørdag og søndag.

Vi mangler almindelig rengøring efter Frederiksbergfesten og det kan ikke lade sig gøre om 
søndagen. Derfor blev det besluttet at vi til næste år skal bede nogle forældre om at komme
og gøre rent i den følgende uge. 

Ved kartoffelkast var der for få kartofler som faktisk ramte et søm, der ønskes flere søm på 
pladen.

Pudslespil må ikke komme på hvert år og skal ikke på til næste år. 

Forhindringsbanen var spændende, det var gemt godt ind i hæk og krat og mange prøvede 
den.

Ved bålet gik det særlig godt med popcorn, det viser sig at der var to hold som havde lavet 
pandekagedej og derfor ved vi ikke hvilken mængde dej der passer. Der skal både være 



pandekager og popcorn til næste år. Men det skal være koordineret hvem der tager dej 
med.

Højagten var som altid sjov og velbesøgt.

Koglegæt….. der var mange kogler!

Det blev besluttet, at der skal skiltes bedre for cafeen. Blandet andet ved at sætte cafeskilt 
oppe vede vejen og andre steder tætter på hvor folk ankommer og bevæger sig omkring. 
Gerne tættere på loppemarkedet.

Fuglemanden var for dyr, han var træt og blev ikke besøgt særlig meget. Skal ikke på til 
næste år.

Spillefolkene var fantastiske! De må meget gerne komme igen til næste år.

Vi skal beholde både kontanter og mobilpay – dog kan man godt forstille sig, at hvis man 
har brugt et mobilpay på loppemarkedet er det ikke sikkert man får brugt det rigtige 
mobilpay til cafeen.

Y-menn kommer igen til næste år, men de har ingen tilgang og da de hele tiden bliver ældre
vil vi på et tidspunkt miste dem.

Vi skal finde et nyt sted til lopper til næste år, mængden af mus i laden i Lynge er alt for 
står. De byggende rede i porcelænet og der blev fundet unger. Det vil vi ikke igen.

Nyt fra gruppeleder
Vi skal i år sælge 100 julekalendere for y-menns. Anders er tovholder for at sikre, vi får dem
solgt. Sofie bestiller 100 stk.

I 2020 går sommerlejren til distriktslejr, hvor det skal være vides endnu ikke.

Ved distriktsrådsmøde har der været noget information om fondssøgning, men vi skal have 
nogle ideer til konkrete projekter. En synlig og flot indgangsportal er et ønske.

Angående sommerafslutningen blev det diskuteret om vi skal have telt af være i. Det blev 
umiddelbart nedstemt, da ingen havde tid. Hvis regnen vælder ned må vi se, om vi alligevel 
kan samle frivillige til at sætte det op.

17. august er der oprykning, det er kun for spejdere.

27. - 29. september er der ledertræf  på Gram slot. Lederne skal sove i telt.

Ruth har sendt ansøgning til skt. Georgs Gilderne.

 Arbejdsdag efterår
Det bliver den 21. september med start kl. 14 og slutte af med aftensmad.

 Pederborgsdagen 29. juni
Alle spejdere og ledere er på sommerlejr og inden af de tilstedeværende 
forældrerepræsentanter kan den dag. Derfor deltager vi desværre ikke.

 Sensommerkoncert
Vi har prøvet det mange gange før, men der skal tages kontakt til Gitte fra kirken. Det gør 
Randi.



Forældrene skal bage kager og Mette brygger en tekst sammen som Sofie sender ud. 
Forældrene skal kontakte Mette hvis de vil bage. Seddelen skal udsendes senest 10. 
august.
H-H skriver en reklametekst til forældrene om dagens forløb mm.

Desuden sender Randi mail til grupperådet når hun har talt med Gitte, ved denne mail 
melder grupperødder sig til de forskellige opgaver.

Sommerfest for voksne
Sommerfesten bliver den 17. august kl. 16 – tilmelding til Anders inden den 21. juni.

Næste møde
Næste møde bliver den 28. august kl. 18.30 til 20.30. og kagen bliver en rest fra 
sensommerkoncerten.

….Således husket og skrevet af  Randi


	Evaluering af sommerfest
	Nyt fra gruppeleder
	Arbejdsdag efterår
	Pederborgsdagen 29. juni

