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

19-01-21
JENS
25169105
jensskyumandersen@gmail.com

Referat af gruppemøde 07-01-21
Sted.:
Teams
Næste møde: 23-02-21 kl. 19.00 på Teams
Deltagere.:

Lars
Susanne
Klavs
Jens ”referent”

Marianne
Lis

Referat fra mødet sendes til bestyrelsen pr. mail, og lægges på hjemmesiden.
Kursiv angiver at emnet er videreført fra forrige referat.
Der er videreført en del, idet aktivitetsniveauet er lavt og flere handlinger skydes foran os.
1

Godkendelse af sidste referat.

Referatet blev godkendt.
2

Nyt fra gruppelederne.

Vi aflyser fortsat spejdermøderne, dennegang minimum til 17/1.
Dette er skrevet ud til forældre allerede.
Vintertur må se i øjnene at vinterturen 5-7 feb, nu aflyses.
Det er formentligt muligt at råde over hytten med kort varsel, hvis det usandsynlige skulle ske, at en tur
alligevel er mulig. Denne mu.ighed meldes ikke ud, da der har været skuffelser nok i det forløbne år.
Så hellere komme med en positiv overraskelse.
Grupperåd udsættes af samme årsag.
Klavs undersøger formalia, og skiver ud til forældre.
Grupperåd afholdes ved samme lejlighed 7/2-2021.
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 talte om at afholde virtuelt grupperåd, men det var der ikke stemning for, da mødet, og optakten til
mødet, også skal bruges til at få nye bestyrelsesmedlemmer.
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Der er ikke afholdt ledermøde, men et virtuelt møde planlægges.
Vil gerne have fællesmøde med bestyrelsen når forholdene igen tillader det.
Vi kan stadig godt bruge flere ledere.
”Ny leder” dag og konkret beskrivelse arbejdes der på.
Vil inddrage forældrene mere, både som aflastning, men også for at knytte dem mere til gruppen.
Den seneste tid har været meget præget af ”at aflevere” børnene – her har Corona selvfølgelig også
noget at have sagt.
Mødet må blive når Corona tillader det.
Vil holde et møde inden jul, med forældre, i håb om inddragelse i bl.a. Vintertur.

Følgende opgaver ligger foran os i den ny bestyrelse.
•

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
Har kontakt til Kaj.
Har afslået juletræssalg ved Jorn museet.
•

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.
•

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.
Rygtet vil, at Regatta udsættes…
• 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.
Skabelonen udvikler sig løbende frem mod grupperåd.
Klavs havde til mødet fremsendt en skabelon til beskrivelse af vores mange og forskellige funktioner.
Bl.a. diskuteredes om ikke rollen som ”medhjælper” skulle beskrives, og så samles under lederne, da det
er disse der skal bruge hjælpen, og sjældent bestyrelsen.
Orientering fra familiespejd:
God tilgang.
Risiko for at Lars trækker sig til sommer.
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.
Viktor og Gustav hjælper.
Orientering fra juniorerne:
God tilgang.
Muligvis går det ikke så godt i Sejs – der er i hvert fald flere herfra der søger over til os.
Julie/Per/Henriette styrer.

Orientering fra troppen:
Der er ca. 18 trop.
De er skævt fordelt på årgangene.
Troppen mødes virtuelt, og det er en stor succes.
De deltager i «digizuli»
Orientering fra seniorgrenen:
Karoline er leder.
Der er ca. 18 senior spejdere.
Indtrykket er at det går godt.
Allan har kontakten.
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3

Økonomi

Der kan være bevægelse i salget af Lyngbygade.
Vi har nu et betinget købstilbud, som vi håber går til held.
Året 2020 giver et rimeligt overskud, som også var forventet, idet vi tilstræber at have overskud de år
der ikke er en stor lejr.
Vi har ikke haft så mange udgifter til almindelige ture som forventet.
2021 bliver formentligt underfinansieret idet juletræsindsamlingen ikke bliver til noget.
Vi må se hvordan aktivitetsniveauet bliver.
Kontingentopkrævning er normalt sat til 2/3.
Dette skydes foran os til vi ved hvornår vi kan starte op.

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.

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.

I.a.b.
-Administrationsudvalg Klavs, Lars, Kuno.
Lars er vores Webmaster.

-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
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Regatta 2021 vil finde sted 28-22 august.
Rygtet vil dog at det udsættes.
Peter inviteres til, næste gang, at orientere om evt. beslutninger ved Regatta.
Lasse inviteres til, næste gang, at orientere om juletræsindsamling i Hadsten.

-Fundraising og Pr-udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde.
I.a.b.
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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