
Referat af grupperådsmøde 14. maj 2018

Deltagere; H-H, Jesper, Anders, Allan, Chris, Hans Henrik, Sofie, Kristian og Randi

Evaluering af sommerfest
Afhentning af lopper Det fungerede fint, Koordineringen med Ymen gik god via mail og sms,
og de havde selv den direkte kontakt. Men fordi vi får så mange lopper, skal det til næste år 
undersøges om kvaliteten og mængden er arbejdet vær. Det er dyrt og tidskrævende. Ymen
synes vi burde have sorteret meget mere fra på genbrugspladsen. I år har de slet ikke fået 
fjernet alt det som, de trods alt ikke mente, gav mening at forsøge af sælge.

Der er ønske, om at vi ændrer belønningen til de som sælger mest. Det blev vedtaget, at vi i
stedet skal give mærker som kan syes på uniformen. Til næste år bør vi koordinere hvem 
der stå ved brugsen, det kan forinden koordineres på et ledermøde.

Annoncerne solgte fint også i år.

Arbejdet op til frederiksbergfesten gik arbejdet fint både fredag og lørdag.

Forældreseddel kom ikke ud i år, i stedet blev Facebook benyttet. Til næste år skal vi lade 
en seddel komme med hjem for at få flere forældre med.

Datoen for næste år kender vi ikke. Anders undersøger.

Vi skal have nye skilte til næste år. Det vil H-H og Allan finde ud af hvordan det skal se ud 
og fremskaffe priser/leverandør.

På selve dagen fungerede planen for hvem der stod ved aktiviteterne godt. Dog blev der 
udtrykt ønske om af forældre som melder sig skal være på i flere timer. Da det ellers bliver 
de samme frivillige som også laver alt det andet, som står ved aktiviteterne.

Rebkast er yt, den skal vi ikke have på til næste år. Mad over bål er fint, så længe der ikke 
er for mange der vil prøve det. Muntre køkken gik fint, måske vi til næste år skal bygge den i
rafter. Forhindringsbanen var også populær. Dyrspor mangler synlighed, til næste år skal 
der være nogle spejder (bæver/ulve/trop) som kan vise vej. Rappelling eller klatring blev 
efterspurt af gæsterne. Til næst år skal vi enten selv købe udstyr eller spørge Sorø 
klatreklub om de vil hjælpe os. 

Der er forslag til ny aktivitet til næste år, vi skal prøve kartoffelkast. Vi har plade med søm, 
mangler vist nok en slangebøsse.

Til næste år skal der være mødepligt (eksempelvis kl. 13-16) på dagen for alle spejdere og 
så er der ikke spejdermøde ugen efter. Der skal på forhånd laves oversigt for hvor den 
enkelte spejder skal være. Spejderne skal fordeles på aktiviteterne (særligt dyrspor) og i 
boden.

Det var godt at bruge radio, det var meget nemmere at kommunikere med hinanden.



Af trafikhensyn bør købte lopper kun hentes kl. 16. Selv om vi har spærret vejen så bliver 
spærringen fjernet og desværre ikke gendannet, når folk henter deres købte lopper.

Der er stadig skrald i garagen, Jesper vil fjerne det på søndag og låner trailer af Allan. 
Borde og stole oven på er heller ikke ryddet på plads, det blev ordnet efter mødet. Til næste
år, kan vi rydde de sidste ting op til sommerafslutningen. 

Til næste år skal vinder på lodsedlerne findes via terninger, som Sofie allerede har købt.

Sensommerkoncert
Sensommerkoncerten er den 2. september Zenobia spiller.
Endnu ved vi ikke om den gamle aftale gælder, og om de regner med vi kommer. Vi skal 
finde ud af om vi har en rolle der igen i år. Randi kontakter Gitte.
Vi medbringer selv telte og borde og sætter det op dagen før. 

 Arbejdsdag efterår
Denne gang skal der seddel med spejderne hjem, så vi kan få flere forældre til at komme. 
Jesper påtager sig af lave den i A5. 
Jesper og Hans-Henrik laver oplæg til arbejdsdagen.

Jørgen og Kurt fra Sct. Georgs Gilderne vil gerne hjælpe os på arbejdsdagen, hvis de på 
forhånd har en konkret opgave. 

 Fremtidig opbevaring af lopper
Klokkergården rives ned og vi skal finde et nyt sted. Der er grisehandleren i Lynge og 
Kopp som har lokaler i området, Chris kontakter grisehandleren. Jesper kontakter Kopp. 
Anders kontakter kommunen, for at hører om de har et sted hvor vi kan opbevarer 
lopperne. På næste møde skal vi gerne vide svar på hvad forespørgelserne. 

 Nyt fra gruppeleder
Helle vil gerne forblive som passiv medlem, da hun gerne senere vil være leder igen. For 
nogle år siden nedlage vi de passive medlemmer, da de er en udgift for os. Vi skal 
beslutte om vi vil have passive medlemmer igen, men der er behov for af det gøres på et 
oplyst grundlag. Ind til videre må hun god, men hun skal vide af der senere kommer en 
beslutning om det emne.

Ruth har udsendt et skriv, hvori der er en beskrivelse af et samarbejde med spejdere i 
Tyskland. Vi ville gerne arbejde videre med det og Randi vil gerne søge fondsmidler til 
udgifter i forbindelse med spejderlejr i udlandet. Lederne vil få brug for ekstra voksne ved 
tur til udlandet. Det er et stor projekt, men det vil være med til at holde på spejderne, hvis 
de kan komme på udlandsspejderlejr.

Julekalender, Sofie har sagt ja til 50 kalendere. Anders og Jesper vil dog gerne sælge 
flere så der kan blive flere penge til vores aktiviteter. De overtager kontakten fra Sofie og 
bestiller flere julekalendere. En julekalender vil i år koste 40 kr. vi regner med af få 
størstedelen af dette beløb, men hvor meget vides ikke. Sidste år fik vi 18 kr. pr. kalender.

 Gensidig orientering og eventuelt
Hvem skal slå græs fremover? Anders vil spørge kommunen, eventuelt at vi betaler et 
symbolsk beløb.

Der er udbredt ønske om at vi kan overnatte i hytten. Anders må gerne spørge 
kommunen om klausulen kan ændres, dog bør naboerne på forhånd vide hvad det 
indebær inden de bliver hørt. Eksempelvis indebær det et antal overnatninger om året og 
om vi vil være støjende.



Kristian koordinerer indsatsen på Pedersborgdagen, hvor Dorte og Randi har lovet at 
hjælpe til. Vi laver bål og bager pandekager. Om vi skal forsøge at sætte noget op i rafter 
er tvivlsom, med kun en erfaren spejder. Sofie printer flyer, som vi kan dele ud til 
interesserede. Vi skal bruge to bålfade som Randi køber ind.

Det blev besluttet at købe en ny trailer, da en sådan ikke kan opnås via en donation vil vi 
forsøge af købe en på tilbud. Lige nu har prof-shoppen.dk en til 8795 kr. som har en god 
størrelse, og relevant tilbehør. Det blev ikke besluttet hvem der vil gennemføre det, og 
måske kan vi få en der er endnu billigere.

Ønske om skamler, da stolene fylder meget og der nogen gange er behov for at skaffe 
plads ved fyldte borde. Dette var der ikke stemning for på nuværende tidspunkt.

Vi skal have lidt flere af borde/bænke, gerne 4 borde og 8 bænke. De vi har, er fra Harald 
Nyborg.

Sommerfesten er fredag den 17. august kl. 16. Medbring gerne underholdning, Anders 
handler ind, udgiften deles ud på antal deltagere og er ikke spejdernes udgift. Og alle 
medbringer drikkevarer.

Næste møde
Næste møde bliver den 22. august kl. 18.30 til 20.30

….Således husket og skrevet af  Randi
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