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

08-09-20
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 01-09-20
Sted.:
Almindsø Hytten og Teams
Næste møde: 06-10-20 kl. 19.30 i Almindsø hytten.
Deltagere.:

Lars
Susanne
Klavs
Marianne

Lone
Kuno
Jens ”referent”
Ledere

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 to interne kandidater der overvejer at dele posten.
Der er umiddelbart tilslutning til ideen, der også kræver en rokade blandt lederne.
Lederne deltog i bestyrelsesmødet, og en god dialog fandt sted, men der kunne ikke træffes en
beslutning på mødet.
Lederne afholder ledermøde i næste uge hvor emnet behandles.
Der blev fra lederne foreslået at der blev afholdt flere ledermøder, og gerne noget mere socialt.
Ligeledes kunne der blive behov for et ”leder-hverve-møde”
Klavs berettede om henvendelse fra Korpset med tilbud om konsulentbistand til udvikling af ledelse i
gruppen.
Dette kunne vi nok godt have gavn af, og Klavs går videre.
Der er flere store lejre i både ud- og indland i de kommende år.
Disse kunne muligvis være arrangementer man kunne sætte sig op til, og derved skabe noget gejst.

Peter Ladefoged Kold har påtaget sig rollen som kontaktperson til Regatta2021, og fremlagde status på
vores muligheder som de ser ud lige nu.
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Der åbnes mulighed for en bedre placering end Iskildedalen, og en afregningsform, baseret på
timeopgørelse.
Der er mange uafklarede spørgsmål, men arrangementet som det blev ridset op, lyder spændende for
spejderne, både som arrangement, og økonomisk.
Peter fik godkendelse til at arbejde videre mod at vi kan deltage.

Orientering fra familiespejd:
Ikke aktive siden marts.
Fam sommerlejr blev afholdt i juni i Lindehytten.
3 familier inkl. Ledere.
Opstartet sæson i søndags.
Spejd og spis er rimeligt populært.
Orientering fra minierne:
Der er kommet en masse nye, der dog ikke er indmeldt endnu.
Vil overveje mikro-grenen igen, da det er vanskeligt at fastholde de store minier på tredje år.
Samtidig afvises mange o. kl. da de er for små til mini.
Dette vil dog kræve en tilgang af ledere.

Orientering fra juniorerne:
Der er ca. 18 juniorer.
Startede op før sommerferien.

Orientering fra troppen:
Der er ca. 18 trop.
De er skævt fordelt på årgangene.
Alle er samlet mandag og er startet op.

Orientering fra seniorgrenen:
Karoline er leder.
Der er ca. 18 senior spejdere.
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3

Økonomi

I.a.b.

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.

-Hytte udvalg

Jens A, Katrine, Mogens, Klavs.

Vi trænger til at få hævet niveauet på rengøring i Almindsø hytten.
Der er forslag om vi ikke skal finde et par unge mennesker der vil gøre rent mod betaling.
Der skal sættes et niveau, og laves en lille beskrivelse, samt sættes en pris.
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.
Der er fortsat stor aktivitet på grunden, og det er ikke spejderaktivitet.
Vi oplever fortsat rod og hærværk.
Lars har politianmeldt det ved enkelte lejligheder.

-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

I.a.b.

-Administrationsudvalg

Klavs, Lars, Kuno.

I.a.b.
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-Arrangement udvalg

Marianne, Katrine.

Årshjul:
-Juletræsindsamling, mad
-Lodsedler inkl. Salgs aftentur.
Vintergruppetur, mad
Oprykningstur, mad
Jazz-tjanser, opfordrer Line til at være kontaktperson, Klavs kontakter Line
Lodseddelsalget kan startes op igen.
Salget stoppes 15/9 og der indbetales til ”arrangement”
Vi har 1100 lodsedler uden returret.
Lone og Marianne sikrer at der sælges så mange som muligt.
Der er spejdere der er stoppet.
De skal kontaktes angående deres lodsedler.
Juletræsindsamlingen blev aftalt til 02 januar 2021.
Lasse udarbejder som sædvanligt et godt oplæg.
Regatta 2021 vil finde sted 28-22 august.

-Fundraising og Pr-udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde.
God leder opbakning til Krible-krable arrangement 23 aug.
10-15 deltagende børn
Muligvis resulterede arrangementet i 2 nye familiespejder.
Vi har modtaget støtte fra Natur og ungdom til to sæt borde-bænke.
Tak til Susanne for indsatsen.
Lasse fra Materiel tages med på råd ved indkøb.

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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