Grupperådsmøde 28. februar 2019 19-21 i spejderhytten
A. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Dirigent: Henrik. Referent: Lena
Mødet er indkaldt rettidigt, nemlig den 31. januar.
B. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Jacob beretter at de nu er 8 familiespejdere. Der er købt ny maskot til dem – en bamse, der har
spejderuniform og som også får mærker. Der arbejdes med Skovens dyr-mærket og Krible-krablemærket. Jacob har lavet reklamefremstød ved at lave spejdertoast til Stjernens sommerfest, hvor
han selv har børn. Kenny hjalp til, og det var en stor succes. Jacob ønsker også at besøge nogle af
de andre institutioner med samme koncept. Familiespejderne kommer på overnatningstur med
mikroerne til Gadstrup.
Øvrige beretninger som er udsendt på forhånd godkendes af grupperådsmødet.
C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Poul fortæller, at grenlederne har opført sig ansvarligt, og de har ikke overskredet
udgiftsbudgettet. Vi har haft større indtægter end forventet, bl.a. pga. offentlige tilskud til
bålpladsen, og flere penge kommet ind på aktiviteter og ture og lejre. Ikke alle penge fra
Irlandsturen er blevet brugt heller og er med til at give en positiv afvigelse.
Medlemskontingent er gået lidt ned siden sidste år. Evt. grundet de spejdere som hjælper til får
halveret kontingentet og så i øvrigt lidt færre medlemmer end vi har forventet. Vi er nu ca. 125
i gruppen, heraf 14 voksne. Der er uens fordeling af spejdere, med junior som lidt lille gruppe.
Bemærkelsesværdigt med en del penge som er kommet ind gaver – penge fra Nordeafonden
(20.000), CP og andre beløb der støttede Irlandsturen.
Udgifter: lidt større end budgetteret – en af forklaringerne er investering i bålplads til 50.000
kroner, hvoraf vi fik det meste dækket af kommunen. Gruppetur og Irlandstur er nogle af de
tunge poster. Gruppen har samlet brugt mindre under arrangementer og aktiviteter end
budgetteret.
Opvarmning og belysning er desværre blevet noget større. Kurser er der brugt det som var sat
af til, men det har været brugt af få spejdere. Tilskuddet til kurser fra BUS er i år anderledes
fordelt, så det var kun voksne der kunne få tilskud til kursus. Poul har fået hentet kontingent
ind fra alle.
Vi er ikke i en situation, hvor vi skal spare lige nu.
Resultat for 2018 er, at der efter hensættelser er næsten 29.000 i overskud, det dobbelte af det
vi havde budgetteret med, så det må betegnes som meget tilfredsstillende.
Aktiver 332.000, vi skylder strøm for 10.000.

Penneo dokumentnøgle: AESF1-O1KSN-C2EA1-YOBZG-45VST-1DT8D

Beretninger udsendt, undt. Familiespejder, som kommer her:

Hensættelseskontoen – overskud der er gemt til brug i 2019 og frem er vokset med 18.000
siden sidste år. Af de penge er de 30.000 øremærket til troppen – skal nok realiseres i en
udlandstur igen i sommeren 2020.
Gæld til vandværket er nu væk efter mange, mange år, så fremadrettet modtager vi indtægter
direkte for vores vandværksarbejde.
Formue efter hensættelser er 259.000 – så vokset med de næsten 29.000.

Regnskabet er revideret og fundet i orden - godkendes også af grupperådet.
D. Behandling af indkomne forslag.
Vi har ikke modtaget nogen.
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende
år.
Vi arbejder videre med tanken om at lave reklamefremstød i børnehaverne for
familiespejderne. Fokus på trivsel fortsat i ledergruppen, bl.a. i juni hvor vi havde fælles
hyggeaften for ledere og bestyrelse. Vi fortsætter den gode tradition. Derudover er
arbejdet med den nye hytte et fokuspunkt for vores udviklingsarbejde lige nu.
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde med videre.
Gruppen deltager i kommende sommer i Divisionslejren.
c. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent.
Budgettet ligner det foregående års, med ekstra penge sat af til Divisionslejr til sommer
– men lidt svært for Poul at gætte på, hvad den kommer til at koste.
Svært er det også at forudse hvad det kommer til at koste os at flytte, rive ned mv.
Budgettet vedtages.
Medlemskontingent: Vi fastholder det nuværende kontingent.
Lederne skal have øje for, hvis nogen børn må melde fra til ture pga. økonomi og evt.
tilbyde dem hjælp fra gruppen. Bestyrelsen skal så fastsætte nogle kriterier for hvordan
det skal forvaltes. Vi kunne evt. høre Køgespejderne ad, hvad de har af kriterier.
F. Fastsættelse af antallet bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §14, stk. 5
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Forbrugsoversigt for grenene:
Gruppeturen forbrugte kun 7.774 kroner af de afsatte 10.000 kroner.
Mikrober har brugt 2.100 af budgettet på 1.500 kroner
Mikro 4.524 af 4.500 budgetteret
Mini 3.919 af 6.750 budgettet
Junior 5.381 ud af 6.400 budgetteret
Trop 9.914 af de 12.250 der var budgetteret.

Vi ønsker at være syv i bestyrelsen som hidtil: En bestyrelsesformand, en kasserer, en
gruppeleder, to forældrerepræsentanter og to lederrepræsentanter.

G. Valg til bestyrelsen af:
1. bestyrelsesformand (ikke på valg), så Heidi fortsætter
2. kasserer (ikke på valg), Så Poul fortsætter.
3. unge (medlemmer fyldt 15 år, men endnu ikke 24 på valgtidspunktet) Ingen ønsker at
opstille
4. ledere, herunder mindst en gruppeleder
Gruppelederne er ikke på valg, så Søren og Henrik fortsætter deres duo, men kun en
deltager på bestyrelsesmøderne
Lederrepræsentant 1: Lena er først på valg næste år.
Lederrepræsentant 2: Mia sidder sin ledertid ud frem til sommer, hvor hun afgår som leder.
5. Forældre: Mette fortsætter.
6. Suppleanter for ledere og forældre: ingen har meldt sig.
Grupperådet giver derfor bemyndigelse til at bestyrelsen kan indsupplere med en forælder
og en lederrepræsentant i løbet af året.
H. Valg gruppens to medlemmer til Korpsrådet
Henrik og Lena melder sig.
I. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
Henrik, Søren, Nina,
J. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Tine modtager genvalg.
K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. §50.
Se grenberetninger.
L. Eventuelt
Ingen har noget.
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Det seneste år har vi manglet en forældrerepræsentant.
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