
Referat af grupperådsmøde 16. august 2017 kl. 18.30
Deltagere: Ruth, Randi, Hans-Henrik, Chris, Kasper,
Ib, Allan, Anders, Kristian, Helle, Sofie & Mette 

Referant Randi

1. sommerfest
Vi mødes kl. 14 d. 26. august og hjælpes med de opgaver der er, inden festen 
rigtig kan begynde. Der skal handles mad og drikke ind. Pavilioner og borde 
bliver på samme tid sat op i Præstens have. 

2. Sensommerkoncert
Mette kontakter lokalrådet vedr. lån af 4-5 pavilioner og 4-5 borde.
Når teltene skal sættes op om lørdagen, mødes vi ved spejderhytten kl. 14 d. 26.
august, hvor opgaver fordeles mellem de som møder frem. Opgaverne er både 
til sommerfest og sensommerkoncert.

Øvrige opgavefordeling er uændret fra sidste møde og kan ses i det referat. 
Nedenstående er tilføjelser.
Lagkager laves i præstegården og i år skal der laves 15 stk. Kristian er  
tovholder

Kaffe, sukker og mælk købes i forbindelse med fælles indkøbstur, dagen før.

Papservice indkøber Randi, efter at have tjekket hvad vi allerede har i hytten. 
Randi vil prøve at benytte cvr. nr. og levering fra et firma.

Fra spejderhytte skal desuden bringes klude, affaldssække, bakker, balje.

Ib har byttepenge og der må gerne være to cigarkasser da køen gerne må gå to 
veje.

Vi mødes i præstegården kl. 9. søndag 27. august. Og spejderne skal møde i 
uniform og meget gerne hjælpe til med salget.

3. Arbejdsdag
Stor ros til Hans, Kristian og Jesper for listen med opgaver. Listen er lang og der 
er behov for priotering. Priotering må gerne være med hvem der kan udfører 
opgaven, eks. Forældre, håndværker, spejder og på hvilken årstid mm. Dette 
gøres af ’Prioteringsgruppen’ som består af Jesper, Kristian og Hans. 

Lige nu, er der behov for, at prioter hvilke opgaver vi selv kan løse på den 
kommende arbejdsdag. Når listen er klar skal den på hjemmesiden sammen 
med invitation+tilmelding til forældre og spejdere. Dette gøres også af 
’Prioteringsgruppen’.

Bisp Absalon Gruppe
KFUM-Spejderne Frederikberg 



Arbejdsdag er den 23. september kl. 9-15

Desuden blev det besluttet, på grund af de mange tagrelateret opgaver på 
listen, at Chris til næste møde har en vurdering af tagets tilstand med fra en 
ekspert.

4. Nyt fra gruppeleder
- Ved det sidste ledermøde blev det besluttet, at spejderne skal opstarte 
’familiespejder’. Det er for børn i alderen 3-6 år og skal drives af forældrene selv.
Dog vil Sofie og Pia være med den første gang, for at hjælpe dem på vej. Tanken
er de skal mødes en gang eller to pr. måned. Korpset har retningslinjer som kan 
findes på www.spejdernet.dk.

Det blev besluttet at de skal betale det samme pr. kvartal som alle andre 
spejdere. Sofie har talt med Jørn fra sct. Georgsgilderne om de vil støtte 
opstarten. Dette er han meget positiv over for. Hvad familiespejdergruppen i 
øvrigt måtte mangle midler til, skal de spørge grupperådet på lige for med 
bæver, ulve og trop.

I grupperådet var der bred enighed om, at familiegruppen ikke skal blandes med
de andre ved tunering, lejr mm. Da der er for mange forældre med og som kan 
forstyrre børnenes (bæver, ulv, trop) spejderliv.

- Der har været afholdt ’spejder for en dag’. Der kom to som var interesseret. 
Ved dette arrangement havde de et koncept med en opgaven som børnene 
skulle løse. Denne kan genbruges og udvikles.

Ved opstart i næste uge forventes der 25 bævere. 20 ulve. 15 trop. Der er ikke 
behove for flere spejdere før vi også har flere ledere. Kommer der fald i antal af 
spejdere vil der forsøges med reklame igen.

Der er behov for hjælp det sidste kvarter efter spejdermøder, da lederene gerne 
vil i kontakt med forældrene. Der er også ønske om flere ledere.

5. Eventuelt
Der blev spurgt hvor rafterne er. De er måske i Grønningen. Sofie kontakter 
Preben. Hans har en trailer og kan hjælpe med at kører rafterne hjem til hytten 
og Allan hjælper med det.

Kasper har et ønske om trådløst internet i Hytten. Troppen bruger en del internet
ved spejdermøderne ved søgning på kort og andet. Hidtil er det en spejder som 
har leveret adgangen, men det er ikke muligt længere. Ib undersøger pris og vil 
vende tilbage når han har det på plads.

Ruth orienter om at skorstensfgejeren har været der. Skorstenen er godkendt.

Det nye telt skal genbestilles. Det klarer Allan.

Alle sommerens lejre har været helt fantastiske. Bæverne havde sol og sommer. 
Ulve og troppen blev udfordret :-)
 

6. Næste møde

Dato: 4. oktober kl. 18.30 og kagen medbringes af Mette.

http://www.spejdernet.dk/


Således er mødet husket af Randi.
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