
 
 
 
Referat af gruppebestyrelsesmøde onsdag 5/5 2021, kl. 19 
Deltagere: Anne Lise, Pia, H-H, Sofie, Allan, Ib, Kristian, Ruth, Lars, Camilla B, Mette (referent) 
 

1. Velkomst – Anne Lise bød velkommen til gruppebestyrelsens første indendørsmøde. 
2. Valg af referent – Mette blev valgt med klapsalve (takker) 

 
3. Nyt fra gruppelederen og enhederne og ledersituationen fra august 21 

Sofie beskrev hvilken rivende udvikling som gruppen har været igennem, på trods af coronas infiltrering. Denne ekspansion 
betyder stillingtagen til det fremtidige spejderarbejde, da vi kommer til at mangle ledere i de forskellige enheder. Camilla B 
tilbyder at indtræde i familiespejd. Gruppebestyrelsen havde en lang drøftelse af medlemssituationen og om, hvordan vi 
kunne rekruttere flere voksne. 

Det besluttedes, at afholde: 

• Forældrekaffe, 2. juni kl. 17 hos bæverne (når forældrene kommer for at hente) 

• Forældrekaffe, 7. juni kl. 17 hos ulvene 
For at delagtiggøre forældrene i vores situation. Sofie, Anne Lise og Pia deltager. 
 
Andre forslag var: 

• Flyvers til postkasser, der er mange tilflyttere i Klokkergårdskvarteret 

• Artikel i Sorø Magasinet 

• Avisartikel (Mette kontakter Bjarne Stenbæk, Dagbladet/Sorø Avis) 

• Lav ny folder for grupper, opdatering af den gamle 

• Facebook tiltag, ny side med en åben gruppe 
Et udvalg bestående af Camilla B, Sofie og Pia arbejder videre og kommer med forslag ud fra ideerne. 

 
 

4. Nyt fra kassereren 
Stor tilfredshed med medlemssystemet og kontingentindbetalingen. Nyt tiltag når folk ikke betaler til tiden, så ringes de op 
af kassereren – det virker :0) 
 

5. Indtjeningsmuligheder 
Bestyrelsen tog tråden op fra sidste møde, og fandt de nedskrevne muligheder frem. Følgende blev prioriteret til action: 
 
 

Bisp Absalon Gruppe 

KFUM-Spejderne Frederikberg  

 

 



•  Sensommerkoncert  
Mette blev tovholder, og tager kontakt til Gitte i Lynge Kirke, herefter fordeles opgaverne med indkøb, teltopstilling, 
kagebagning m.v. Koncerten afvikles i september. 

 
•  Julekalendersalg / Y-Mens Club  

Lars blev tovholder. Planlægger 2 lørdage i november med spejdere, der sælger ved SuperBrugsen. Vi udvider fra 100 til 
150 stk. kalendere. 
 

•  Annoncer på gruppens hjemmeside / lodsedler 

•  Juletræssalg 

•  Frederiksbergfest 

•  Landslotteri, lodsedler 

•  Jul, påske, pinse på stationen 

•  Loppemarked ved SuperBrugsen 

•  OK-benzin 

•  Bilvask 

•  Salg af naturaktiviteter for skoleklasser 
 

•  Salg af Naturformidling, online 
Camilla B fremlagde et gennemarbejdet oplæg om muligheden for at gruppen kan oprette en on-line-service, hvor vi 
kan sælge naturformidling på nettet, via platformen  https://teachablemachine.withgoogle.com/.  
Arbejdsgruppe bestående af Camilla B, H-H, Kristian og Sofie blev nedsat. Vi satser på start allerede til sommer. 
 

•  Roskilde Dyrskue (Sct. Georgs gilderne) 

•  Diverse fonde 

 
 

5. Planlægning af plantedag / arbejdsdag forår og efterår 
Arbejdsgruppe blev nedsat med: Lars, Ruth og Anne Lise, til plante-arbejdsdagen lørdag den 25. september. Evt. 
sponsorering af planter fra planteskoler blev nævnt. Anne Lise samler forslag sammen til ”hvad der ellers trænger” til en 
hånd i og udenfor hytten. 
 

6. Eventuelt og næste møde 

• H-H takkede for blomster fra gruppen til hans fars bisættelse 

• Sommerfest for gruppebestyrelsen 13/ 8 – Anne Lise og H-H planlægger 

• Alle holder øje med hvilke fonde der kunne være relevante af søge midler fra 

• 14/6 obs på gruppens sommerafslutning 
 

 Næste møde 25/8 – kageansvarlig er Ruth 
 
  

 
 
   ….Således husket og skrevet af  Mette Jonasson – giv lyd hvis du ikke er enig, noget er glemt  eller du har rettelser! 

 

https://teachablemachine.withgoogle.com/

