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

14-02-20
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 21-01-20
Sted.:
Almindsø Hytten
Næste møde: Holdes efter generalforsamling
Deltagere.:

Lars
Susanne
Klavs

Lone
Flemming
Jens ”referent”

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

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Kuno ønsker at blive afløst som gruppeleder efter lang og tro tjeneste.
Der er ikke umiddelbart kandidater blandt egne rækker, hvor flere er blevet spurgt.
Klavs, Kuno og Lars samler lederne for at få deres input til valg af deres leder.
Pt. Menes ledersituationen at være holdbar.
Der skal dog løbende ses på supplering, særligt hvis en eller flere skal udgå til gruppeleder.
Jubilæum gok godt.
Pænt fremmøde af forældre.
Meget flot skrift, hvoraf vi har flere tilbage.
Områder og bemanding ved indsamling af juletræer, passede perfekt.
Vi er ved at kunne det der.
Der blev indsamlet 20.779,-

Orientering fra familiespejd:
Katrine er ny familieleder.
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Orientering fra minierne:
I.a.b.

Orientering fra juniorerne:
I.a.b.

Orientering fra troppen:
Lis er tropleder

Orientering fra seniorgrenen:
I.a.b.

3

Økonomi

Lyngbygade er til salg igen.
Jens gennemgik regnskabet, der som forventet gav et underskud på 60.000,Underskuddet kommer efter en meget dyr Skotlandstur, og var planlagt.
Budget for 2020 blev ligeledes fremlagt, og det ligner et mere almindeligt år.
Det er vigtigt at de år der ligger imellem de dyre udlandsture, løber rundt, eller endda giver et lille
overskud, så egenkapitalen ikke forsvinder.
Egetbidrag til kurser, som Indaba og plan, er i øjeblikket 100,- pr dag.
Vi ser at kurserne løbende stiger i pris, og at interessen heldigvis også er stigende.
Vi har afsat 25.000,- i vores budget til at dække det resterende, men i 2019 har vi oplevet så stor
efterspørgsel at dette ikke slog til.
Vi skal se på om bidrag skal hæves, og/eller om vi skal bede lederne styre/begrænse antallet af
deltagere.

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.
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-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.
Bestyrelsen holder næste møde i Almindsø hytten for at støtte op, og tage bestik af mangler, behov m.v.
Jens og Klavs tager fat på inspirations indsamling til en større renovering af Almindsø hytten.
Indledningsvis laves skitser til at hente input fra brugerne, og en liste med de mest åbenlyse
investeringer laves.

-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

Der er godt styr på materiellet.

-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.

-Arrangement udvalg

Marianne, Katrine.

Årshjul:
-Juletræsindsamling, mad
-Lodsedler inkl. Salgs aften tur.
Vintergruppetur, mad
Oprykningstur, mad
Jazz-tjanser, opfordrer Line til at være kontaktperson, Klavs kontakter Line
Årsmøde foreslås seniorer eller andre, da lodsedler sælges cirka samtidig.

-Fundraising og PR udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde.
Vores bidrag til friluftsarrangementer i Silkeborg, bliver et kano arrangement, forventeligt i august.
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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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