Dato:
Vor ref.:
Direkte tlf.:
E-mail:

07-12-18
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 04-11-27
Sted.:
Balle Hytten
Næste møde: 22-01-19 Ballehytten, 26/2 Grupperådsmøde.
Deltagere.:

Peter
Lone
Kuno
Line Mathilde

Flemming
Jens ”referent”
Klavs
Susanne

Referat fra mødet sendes til bestyrelsen pr. mail, og lægges på hjemmesiden.
1

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Alle ledere mødes 1-2 gange om året.
Her behandles holdninger og ønsker, samt det sociale plejes.
Lederne for de enkelte grene mødes yderligere et par gange årligt, og vender de gren specifikke emner.
Ledermøde i perioden er desværre blevet aflyst.
Grupperådsmøde tirsdag 26 februar 2019, kl. 17.30 – 19.30
Business as usual, men vi vil gerne suppleres af 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Klavs udsender en julemail, hvor interesserede bedes melde sig.
Det vil være fedest hvis vi har medlemmerne på plads inden grupperådsmødet.
Arrangementsudvalget arrangerer.
Klavs og Kuno laver årsberetning.
Vores betaling for arrangementer, til korpset går rimelig automatisk i medlemssystemet, men hvordan
får vi betaling fra deltagerne.
Jens forsøger at opkræve via fakturasystemet i medlemssystemet.
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Orientering fra familiespejd:
Allan er leder, Katharina hjælper.
Der er pt. 9 familier, der mødes hver 14 dag.

Orientering fra minierne:
Primært Hanne og Hanne.
Susanne giver lidt konsulentbistand, og det er fint.
De kunne godt bruge en leder mere.
Line spørger seniorerne om der er nogen der savner spejderarbejde.
Zanders mor hjælper også til.

Orientering fra juniorerne:
Julie, Gorm, Henriette og Bonnie.
De overvejer en lille rokade.
Kuno foranstalter.

Orientering fra troppen:
Lis er trop leder.
Troppen vil gerne til udlandet til sommer.
Troppen har fremlagt et budget.
En forventet totalpris pr deltager 3500,Vi forventer at give 700,- i tilskud, samt betale for ledere.
Restfinansiering er forældretilskud og/eller indtjening fra trop.
Her kunne Frode Laursen blive aktuelt.

Orientering fra seniorgrenen:
Der er 5-6 aktive seniorer, og et lille antal der kommer en gang imellem.
Der er stadig samarbejde med Sejs, 2 seniorer deltager regelmæssigt.
Line Mathilde holder styr på deltagerne, og der er møde ca. hver anden uge.
Seniorerne vil gerne bidrage.
Evt. ved at hjælpe med Almindsøhytten.
Line og seniorerne laver et oplæg på de opgaver vi så kan aftale at de står for.
Hjælpen er velkommen, men der skal også være plads til spejderting.
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3

Økonomi

Lyngbygade er sat til salg hos EDC.
Der er ikke rigtig interesse i markedet, og vurderingen er også at salgsindsatsen er for ringe.
Jeg tager fat i EDC.
Vi er efterhånde nået til at vedtage en startpakke til nyindmeldte spejdere indeholdende lidt godt
opstartsudstyr.
Pakken koster 175,- der så skal opkræves med første kontingent.
Jens ser på en løsning.

Troppen vil gerne ud at rejse i 2019, og de har fremlagt et budget.
Vi forventer ligeledes at give et tilskud til Juniorturen i 2019, forventet 300,Jens hensætter ca. 40.000,- i dette års regnskab til at dække disse to ture.
Jyske Bank skal bruge oplysninger på bestyrelsen, for at imødegå muligheden for terrorfinansiering.
Indledningsvist har Jens oplyst: Klavs, Jens, Kuno og Lone som bestyrelsesmedlemmer.
Så håber vi at det er nok.
Vi skal så hver især ind og bekræfte vores identitet, inden 03 dec.

4

Nyt fra udvalgene

Deltagere i udvalgene er medlemmer af bestyrelsen og spejderledere, men kan også godt være forældre
med særlig interesse i et eller flere områder.
Ansvarlig (med streg under) i udvalgene indkalder til møder.
Udvalgene definerer selv nærmere, formål og arbejdsgang.

-Hytte udvalg

Jens A, Mogens, Klavs.

Der er ting der skal renoveres, men det ser vi på når vi kender udfaldet af salget af Lyngbygade.
Vi har en sætningsskade på begge sider af huset.
Denne skal tilses og repareres snarest.
Vi har ikke fået hul på viceværtsituationen, så vi har fortsat brug for at udnævne en vicevært for hytten.
Line spørger Mikkel om det kunne være noget.
Klavs og Kuno laver et opslag til Købmanden og ekstraposten, efter en efterlønner eller bedstefartype
der vil bidrage.
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-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

Vi indkøber nyt nøglesystem.
Lasse foranstalter indkøb og installation.
Vi skal have et nøglesystem, så vi sikrer overblik over hvem der har nøgler fremover.
Klavs starter et system op, men på sigt kan det ligge ved materieludvalget eller vicevært eller lign.
Der er ryddet op på sanatorievej, så det er blevet let at holde orden.
Lederne bedes bidrage til dette.
Vi har fået henvendelse fra Forsyningen om at vores varmeforbrug er steget.
Flemming ser på det.

-Administrationsudvalg

Klavs, Kuno.

Klavs og Kuno får/har rettigheder til administration af vores forskellige it aftaler.
Jens vil gerne har hjælp til de opgaver der ville falde ind under kasserer, herunder Editordel af one.com.
Årshjul skal opdateres til den nye hjemmeside.
Ca. en trediedel af forældrene er nye hvert år, så de data der findes skal være opdateret.

-Arrangement udvalg

Jens H, Peter, Marianne.

Udvalget arrangerer grupperådsmødet, evt. igen som fastelavnsfest med tøndeslagning – dette
selvfølgelig kun, hvis de kan finde nogle tønder.
Udvalget har et oplæg klar til 22/1, så det kan sendes ud.
Der er stadig en stående invitation til lederne om at kunne få hjælp til specifikke arrangementer.
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-Fundraising udvalg

Lone, Marianne.

Juletræsindsamlingen, 05 januar 2019.
Kuno reviderer vores flyer, der skal omdeles lige inden jul.
Omdeling i forbindelse med spejdermøder.
Kuno sikrer at vi må afholde ”Lotteri” i forbindelse med indsamlingen.
Dette skal nok bare anmeldes til skat.
Lasse lægger hus til aftenens erfaringsudveksling mellem ledere og bestyrelse. Doodle udsendes.
Fundraising udvalget skal prøve at søge midler hos fonde e.lign.
Dette kræver en Case, så hvis nogen har ønsker til ture eller specifikke anskaffelser, så skal det beskrives
rimeligt præcist.

-PR udvalg

Marianne, Lone.

Overvejer en gruppe t-shirt.
Overvejer om vi skal have en åben facebook side, hvor vi kan reklamere for arrangementer.
Overvejer reklame postkort, med udtalelser og billeder fra spejdernes eget liv.
Tænker at gennemføre sprgsmål op mod jul
Lodsedler kommer igen til marts.
Det er et stort bidrag til vores økonomi.
Allerede nu er Lone valgt som vores primus motor.

5

Eventuelt

Kommende møder vil vi fortrinsvis holde på tirsdage, der passer bedst med spejderarbejdet.

Med venlig hilsen
Jens Andersen
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