
 
 
6.november 

 
Referat af gruppebestyrelsesmøde lørdag 3.november 2021, kl. 19 
Deltagere: Anne Lise, Poul, Lars, Pia, H-H, Sofie, Allan, Ib, Camilla B, Mette (referent) 
Afbud: Ib, Kristian 
 

1. Valg af referent / Mette 
 

2. Nyt fra gruppelederen v/ Sofie, herunder ledersituationen 

• Nyheder: Ida Lind (velkommen tilbage) er indtrådt som leder hos bæverne og Louise hjælper også til hos 
bæverne. Gruppens medlemstal er fortsat i fremgang med nu knap 90 aktive medlemmer, dvs. 88 samt 
2 ”hængende”. Der arbejdes på at indsætte en hvervning til foråret hos juniorerne der pt tæller 11 børn, 
så der fyldes op mht piger/drenge i alderen 9-10-årige. Der skeles til Haslev mht inspiration til en folder. 

• Ruth og Sofie deltager i Sct.Georgsgildernes gildehal 11/11. 

• Detektivløb i weekenden i Haslev indbragte en flot 2. plads, ud af 14, til 2 af gruppens deltagere. 
 

3. Nyt fra kassereren ved Ib 
Sofie meddelte på vegne af Ib om gruppens likviditet: Aktiver er steget med kr. 80.000 siden 2016 / pt 
bankbeholdning er på kr. 177.000. 

 
4. Julekalender salg 

Lars meddeler, at Y’s Men’s Club’s kalenderen er ankommet og de 150 eksemplarer søges solgt fra 
SuperBrugsen i weekenderne 20/21 og 27/28 november, hvor spejdere og forældre sælger. Der satses på 6 
spejdere i 2 hold, fra kl. 10-12. Dette udmeldes via medlemsservice (evt. opslag på fb og i nyhedsbrev) så man 
kan melde sig som sælger. Mette laver et opslag til Spejderhuset og sender til Anne Lise der printer.  
3. marts uddeler Y’s Men pengene og den store check fra kalendersalget. 
 

5. Nyplantede buske tæt på skel 
I forlængelse af de nyligt plantede træer og buske konstateres det, at flere er sat for tæt på naboens hegn og 
giver gener. Da vi ønsker at opretholde det gode naboskab vil Allan og Sofie kikke på hvad der kan flyttes, så det 
ikke generer. Sommerfuglebuske flyttes nu, resten kikkes der på igen til foråret, når det er vokset mere til. 
Naboen orienteres om tiltaget (Allan). 
 

6. Nyt tag. Evt. Nødreparation 
Ingen nyheder fra Sorø Kommune om spejderhus-situationen, men Lars meddelte at han tilfældigt var ”stødt ind 
i” nogle af folkene fra kommunen og gjorde opmærksom på vores sag, som stadig venter. Bestyrelsen 
besluttede, at Ib og Lars igen tager skriftlig kontakt, evt. cc til borgmesteren, for at rykke for en beslutning - 
gerne inden kommunevalget. Tagets utæthed blev drøftet, hvorfor vi krydser fingre for at der snart sker noget, 
så vi kan få iværksat en reparation eller truffet andre beslutninger desangående. 
 

7. Spejdernes Lejr SL2022 
Sofie fremlagde budget for gruppens deltagelse, deltagerprisen er kr. 2250 og der estimeres med ca. 32 
deltagere fra Bisp Absalon. Det besluttedes, at deltagerprisen reduceres til kr.1000,- pr. spejder og at gruppen 
betaler for enhedsledernes deltagelse. Udgiften før kommunetilskud og tilskud fra fonde, ca. kr. 70.000. 
Yderligere omkostninger er transport og rafter. 
På lejren kommer spejderne til at bo sammen med andre spejdere fra samme hjemkommune. Slesvigspejderne 
deltager også i et eller andet omfang. Der er pt ikke brug for ekstra hænder/frivillige i gruppen, på lejren. 
Efter en længere drøftelse besluttedes det, at ulvene ikke kan deltage i lejren men tilbydes sommerlejr med 
bæverne. 
 

8. KFUM-spejdernes lodseddel, evt. salg 
Korpset udbyder i foråret lodsedler til salg, det er skrabelodder hvor gevinsten, eller nitten, fremkommer med 
det samme – her er også en kollektiv indtjeningsmulighed til SL. Det besluttedes at bestille 300 stk. med  
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returret, hvilket giver kr. 17 pr. stk. til gruppen pr. solgte lod. Salgsperioden er 22/1 til 14/5, og det blev 
foreslået at sælge dem i weekender, et par timer ad gangen, hvor spejdere i hold besøger husstande på 
forskellige veje, (disse markeres på et kort som videreføres til næste weekend) med opsyn af en voksen som 
også har ansvaret for lodsedlerne. Forældre opfordres til ved nytårsparaden den 22/1, at give en håndsrækning 
med salget. 
 

9. Frederiksbergfesten i en ny udgave 
I et historisk tilbageblik fortalte H-H, at festens oprindelse var tilbage fra begyndelsen af 80’erne, og blev 
oprettet for at skaffe penge til gruppen. Aktiviteterne var de samme som vi kender dem i dag med loppemarked, 
spejderaktiviteter og café. 
Bestyrelsen var enige om at vi skal lave en NY Frederiksbergfest fra 2022, 21.el.22 maj fra formiddag, og UDEN 
loppemarked og lodsedler.  
Herefter blev der brainstormet over emner som: Samarbejde med andre aktører på Frederiksberg ex. LBI, 
Vesthuset og O-løberne, desuden skal der være spejderaktiviteter, måske sumodragter eller hoppeborg – og 
mad til frokost. Husk Gildernes pølse/tombolavogn. Endelig planlægning på næste møde. Pga datoen flyttes den 
planlagte gruppeweekend til et andet tidspunkt. 

 
10. Bestilling af tøj 

Mette medbragte grønne hoodies fra Thomas, de kan bestilles med Bisp Absalon logoet på ryggen og et 
navnetræk på forsiden.  

• Pris kr. 200 i børnestørrelser (fra XS og nedefter) hhv. kr. 225 for voksne (fra S og opefter).  
Thomas vil gerne have 10 eller flere pr. bestilling og senest 9/12, hvis de skal være klar til jul. Sofie laver et 
opslag. Vi bestiller desuden 30 grønne t-shirts.  

 
11. Nyt fra arbejdsgrupper 

Ingen nyheder. 
 

12. OK bezin 
Husk, at hente APP’en så spejderne kan støttes med benzinpenge. Sofie kontakter OK-Ole for at høre hvad det 
forventes at vi byder ind med, for at gøre os fortjent til pengene. 
 

13. Juleafslutning 1. december 
Juleafslutningen holdes for spejderne fra kl. 16-17.30 med æbleskiver/syltetøj/saft/ pebernødder og 
klementiner og måske et løb. Forældrene bydes udendørs på glögg og æbleskiver. H-H handler ind. 
 

14. Eventuelt og næste møde 

• Michael har valgt at stoppe i gruppebestyrelsen og vi takker for hans indsats. 

• Mette meddelte, at tidl. fmd. Jørgen Hansen er død. 

• Mette medbragte et nyt ur til spejderhuset. 
 
Næste møde 12. januar 2022 kl.19. / Allan er kage-medbringer. 

 
 
   ….Således opfattet og skrevet af  Mette Jonasson – giv lyd hvis du ikke er enig… 

 


