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

27-10-20
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 06-10-20
Sted.:
Almindsø Hytten og Teams
Næste møde: 16-11-20 kl. 19.15 i Ballehytten, Vesterbakken 28.
Deltagere.:

Lars
Susanne
Klavs
Lasse
Allan

Lone
Kuno
Jens ”referent”
Line

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

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Vi tog afsked med Kuno.
Kuno vil selvfølgelig hjælpe de to nye gruppeledere i gang, når og hvis der er behov for det.
Tak for god tjeneste, Kuno.
De to nye gruppeledere er i fuld gang med at konstituere sig.
Indledningsvist vil Allan have fokus på fam/mini og klan, Lis vil have fokus på Junior og trop.
Der blev fra lederne foreslået at der blev afholdt flere fælles ledermøder, og gerne noget mere socialt.
Ligeledes kunne der blive behov for et ”leder-hverve-møde”
Måske en ledertur til Åkrogen eller lignende kunne være godt.
Grupperåd nærmer sig (selvom det først er til februar) og Klavs foreslog 7/2-2021.
Der holdes der Vintertur, og grupperådet vil så ligge som afslutning på dette.
Grupperådet har tidligere været holdt på denne måde i 1. Silkeborg, og vi håber at denne ”fornyelse” vil
give mere interesse i at deltage.
Vi har løbende fået flere henvendelser fra andre institutioner i Silkeborg, der ønsker vores engagement.
Dette gav anledning til at vi så på hvordan vi skulle prioritere vores indsats som bestyrelse.
Omstående opgaver er foreslået til os, og kun nogle af dem kan vi prioritere at løfte.
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Dette resulterer selvfølgelig også i af der en nogen vi må skuffe, men vores prioritet vil først og
fremmest ligge hvor det skaber direkte værdi for 1. Silkeborgs børn.
•

Paradislejren.
Vi har længe lurepasset omkring deltagelse i drift af Paradislejren.
Driften og ejerskabet af denne er overdraget til flere foreninger i Silkeborg i fællesskab.
Vi er meget positive overfor at Paradislejren skal drives videre, men vi kan pt. Ikke afse
lederkræfter til dette.
Klavs meddeler dette til de øvrige involverede.
•

Virklund Outdoor.
Et udmærket initiativ med samregistrering af outdoormuligheder i vores område.
Vi kan få vores hytter registreret her, og det har vi indvilget i.
Susanne tager kontakten
•

Korpset Outdoor.
Dette initiativ har vi pt. Ikke energi til at involvere os i.
•

Almindsøhytten
Vi mangler en Hyttefar”.
Der har været flere tiltag til at finde en, men det er ikke lykkedes.
Klavs tilbyder at løfte kontaktrollen midlertidig.
•

Rengøring og vedligehold (inde/ude)
Vi enedes om at hyre en af de unge til fast rengøring.
Klavs agerer kontaktperson indtil videre.
•

Lodsedler.
Lone har i længere tid, sammen med Marianne, stået for vores lodsedler.
Det er et stort arbejde.
Lone gav tilsagn om at tage ansvar for dette fremover også.
•

Juletræs indsamling
Igen en post der kræver en stor indsats.
Lasse har løftet denne som primus motor igennem flere år, og gav tilsagn om at stå for dette
fremover også.
•

Regatta
Peter Ladefoged Kold har påtaget sig rollen som kontaktperson til Regatta2021
Tak for det, Peter.
• Åkrogen og Lindehytten.
Mogens fronter og passer disse hytter for os.
Det er vi superglade for, men Mogens lufter også at det er en stor opgave.
Vi skal finde en mulighed for aflastning for Mogens.
En ældreklub har været på tale, men det er ikke lykkedes.
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Frem mod grupperåd vil vi bestræbe os på at ridse flere af disse opgaver op, så det vil være nemmere at
beskrive for nye (og gamle) medlemmer af bestyrelsen, hvad man egentligt går ind til.
Skulle nogen synes at det er trist at vi ikke kan kaste os mere over flere af disse opgaver, og har lyst til at
stå for en eller flere af dem, vil det være fedt, og man må meget gerne kontakte Klavs om det.
Klavs vil gerne tage et år mere som formand (pyh), men da begge Klavs børn efterhånden er stoppet
som spejdere, ser Klavs det som naturligt at han varsler at stoppe året efter.
Dette giver os god tid til at finde en værdig afløser.
Jens er indstillet på at fortsætte som kasserer, da Anna stadig er meget glad for at gå til spejder.

Orientering fra familiespejd:
3 familier inkl. Ledere.
Nye familier er netop ved at starte op.
Orientering fra minierne:
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.
Korpset har konsulenter der vil kunne hjælpe os i gang, når/hvis vi har mod på det.
Vi talte om at dele lidt op på aftenen, så både de små og de store tilgodeses.
Allan siger, at det allerede delvist er prøvet.
Orientering fra juniorerne:
Der er ca. 18 juniorer.

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.
Vi har fundet en der gerne vil rengøre hytten for os.
Klavs og Lis laver en lille beskrivelse, og Klavs agerer indledningsvis voksen kontaktperson.
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.
Varmepumpen i Åkrogen trænger til udskiftning.
Mogens sætter dette i værk for os.
Der er igen tale om en bådebro ved Åkrogen.
Måske skal der snart søges om den, for at mulige ændringer i regler, ikke forhindrer anlæggelsen.
Klavs kontakter Mogens.

-Materiel udvalg

Flemming, Lasse.

Bord/bænke sættene er indkøbt, og samles i uge 43.
Nyt stjernetelt ligger på Sanatorievej.
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-Administrationsudvalg Klavs, Lars, Kuno.
Lars er vores Webmaster.
Der linkes på hjemmesiden til Korpsets Corona info.
Lars tager kontakten til ”alt om Silkeborg” for at få vores faciliteter registreret her.

-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”
Opgaven er løst.
Regnskabet viser at det har genereret et overskud til foreningen på 18.000,Kæmpe arbejde og godt gået.
Det er en funding vi ikke kan undvære.
Dato for Juletræsindsamlingen blev ændret til søndag 03 januar 2021.
Lasse udarbejder som sædvanligt et godt oplæg.
Vi tænker at også her skal Corona tænkes ind.
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.
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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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