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

25-03-19
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 19-03-19
Sted.:
Balle Hytten
Næste møde: 07-05-19 Ballehytten, 25-06-19 Ballehytten
Deltagere.:

Lars
Susanne
Lone
Per

Marianne
Flemming
Jens ”referent”
Klavs

Katrine
Mikkel
Line Mathilde

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

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Efter generalforsamlingen er vi en stor flok.
Bestyrelsen kommer til at se således ud:
Formand: Klavs Mensberg
Kasserer: Jens Andersen
Gruppeleder: Kuno Nørskov
Leder i bestyrelsen: Flemming Mortensen og Susanne Gaur – skal valideres af lederne på næste
ledermøde (Lis er i spil)
Ung i bestyrelsen: Mathilde Hanberg og Mikkel Thybo (Almindsø Vicevært)
Forældrerepræsentanter:
Marianne Mundbjerg
Lone Sostack
Per Biensø (ny)
Katrine Lisberg (ny)
Susanne Kirkefeld (ny)
Lars Hammer (ny)
Kia Rummenhoff (ny)
Herudover har John Rixen tilbudt sin hjælp, enten i bestyrelsen eller som hjælper.
Vi vurderer at bestyrelsen er godt besat for nu, Klavs vender med Kuno.
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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.
Grupperådsmøde tirsdag 26 februar 2019.
Mødet blev afviklet i god ro og orden.
Seniorerne stod for en god menu, og for tøndeslagning.
Mødet resulterede i god tilslutning til bestyrelsesarbejdet.
Der afholdes oprykningstur 6-8 september.
Vi har fået en henvendelse om førstehjælps undervisning.

Orientering fra familiespejd:
Allan er leder.
Allan fortsætter indtil videre, og aktivitetsniveauet er stille og roligt.

Orientering fra minierne:
Katharina er leder.
De kunne godt bruge en leder mere.
Får løbende hjælp fra seniorerne og forældrene, og trop vil også gerne deltage, men det de har brug for
er en fast deltager, der kan stå for noget.
Forslag om liste over gamle tropsspejdere, der er blevet voksne, og forslag om facebook.
Line Mathilde sætter en reklame om i forskellige facebookgrupper.
Klavs følger op med Kuno om initiativerne.

Orientering fra juniorerne:
Julie, Gorm, Henriette og Bonnie.
Sommertur i uge 31.
Vi har aftalt et tilskud på 300,Der er for få juniorspejdere, så vi frygter at der kommer huller i årgangene.
Dette giver erfaringsmæssigt et øget frafald.
Kuno kommer med oplæg til næste gang, om en hvervekampagne på skoler og lignende.
Evt. deltagelse fra bestyrelse(forældre) og seniorer.
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Orientering fra troppen:
Lis er trop leder.
Sommertur til Skotland
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.

Orientering fra seniorgrenen:
Der er 5-6 aktive seniorer, og et lille antal der kommer en gang imellem.
Line Mathilde holder styr på deltagerne, og der er møde ca. hver anden uge.
Seniorerne vil gerne bidrage.
Aftalt at seniorerne holder orden/rent i Almindsø hytten.
Jens afsætter et fast beløb i regnskabet til seniorerne på 5.000,- til brug på ture eller kurser.
Hjælpen er velkommen, men der skal også være plads til spejderting.

3

Økonomi

Jens tager fat i en ny ejendomsmægler, m.h.p. at sætte Lyngbygade til salg igen.
Der er stemning for at vi får en mobilepay funktion.
Vi ser på de opridsede muligheder.
Det skal mest bruges til juletræer og lodsedler.

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.
Når den nye bestyrelse træder sammen, vil der være behov for at se på sammensætningen af udvalg.

-Hytte udvalg

Jens A, Katrine, Mogens, Klavs.

Mogens har foreslået at vi får et hold gamle spejdere og/eller bedsteforældre, der kan bidrage med
vedligeholdelse af de tre hytter.
Super ide.
Klavs hjælper Mogens i gang.
Mikkel indkøber en opvaskemaskine til Almindsøhytten.
Seniorerne holder rent og ser efter Almindsø hytten.
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-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

Lasse ser på en ”jem&fix” ordning, med konto og evt. sponsorat.
Der er ved at være styr på vores materiel efter sammenlægningerne.
Teltene mangler dog.
Udvalget forudser ikke de store investeringer i 2019

-Administrationsudvalg

Klavs, Lars, Kuno.

Klavs og Kuno får/har rettigheder til administration af vores forskellige it aftaler.
Årshjul skal opdateres til den nye hjemmeside.
Ca. en trediedel af forældrene er nye hvert år, så de data der findes skal være opdateret.
Hvordan strammer vi op på hjemmesiden?
Adgang til dropboks revitaliseres.

-Arrangement udvalg

Marianne, Katrine.

Der er stadig en stående invitation til lederne om at kunne få hjælp til specifikke arrangementer.
Måske hjælp til madlavning på vinterturen – lederne vender tilbage.
Vi skal overveje om vi vil stille med et lille arrangement til Skt. Hans i Lunden.

-Fundraising og PR udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde.
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.
Første case er kører Susanne med.
Hadstengruppen har en velfungerende fundraising gruppe.
Fundraiser.dds.dk kan evt. også give inspiration.
Overvejer en gruppe t-shirt.
Overvejer om vi skal have en åben facebook side, hvor vi kan reklamere for arrangementer.
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Lodsedler! Så er det tid igen.
Det er et stort bidrag til vores økonomi.
Mini og junior vil blive udstyret med minimum 10 stk, og det er godt med sponsorgaver til de mest
sælgende.
Der suppleres med salg på fællesdage.

5

Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Jens Andersen
Kasserer
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