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Referat af gruppemøde 20-04-21 
 
 
   

Sted.: Almindsøhytten 
Næste møde: 15/6 kl. 19.15 i Hytten. 
 
Deltagere.: Lars  Allan 

Lone  Lis 
Klavs   
Jens ”referent”  
  

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 er kommet godt over et virtuelt grupperåd. 
Vi mener at mødet gik fint og afviklingen på Teams blev også tacklet. 
Vi kunne godt have tænkt os lidt flere deltagere fra forældrene. 
 
Vi konstituerer os med de vante pladser, da det ikke er lykkedes at få nye medlemmer til bestyrelsen. 
Dette skal der arbejdes på, da fødekæden ellers bliver for spinkel. 
Ny skal alt sættes ind på at reboote spejderarbejdet, og få flere forældre inddraget. 
 
Genåbningen for foreningslivet er nu skudt i gang, og alle grene er gået i gang med spejd. 
Der er bekymring for om vi kan få medlemmer med igen, efter det lange fravær. 
Særligt de store kan nemt have vænnet sig til ikke at gå til spejder, og gå tabt. 
 
Der er ledertur i weekenden. 
Der er Indaba i pinsen. 
Der er Minitur i pinsen. 
 
 
 

Dato: 21-04-21 
Vor ref.: JENS 
Direkte tlf.: 25169105 
E-mail: jensskyumandersen@gmail.com 
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Lederne har tur i weekenden, og et af emnerne vil blive at få gennemført et forældre arrangement 
hurtigst muligt. 
Vi forestiller os at slå ugens spejdermøder sammen onsdag før kr. himmelfart, og så byde på pølser og 
hygge. 
Lederne laver oplæg. 
 
 
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. 
Vil holde et møde med forældre, når Corona tillader det. 
 
 
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 har kontakt til Kaj. 
 
• 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. 
Lone foreslog ændringer i salget af lodsedler, så det bliver mere koncentreret og socialt, og 
også nemmere at styre. 
Bestyrelsen bakker op om at Lone kommer med konkret forslag. 
Til sammenligning indbringer lodselder hvad der svarer til 100 kr kontingentforhøjelse pr. 
halvår. 
 
• 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… 
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• 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. 
 
 

Vi vil 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. 
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: 
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: 
Julie/Per/Henriette styrer. 
 
Der er 4 medlemmer fra klanen, der gerne vil prøve kræfter med juniorerne. 
Dette afsøges og køres evt. i stilling af Allan. 
Bestyrelsen henstiller at der er en synlig fordeling af ansvaret. 
 
Orientering fra troppen: 
Der er ca. 18 trop. 
De er skævt fordelt på årgangene. 
 
 
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 
 
Kontingentopkrævning er normalt sat til 2/3. 
Dette er rettet til 1/4 nu. 
Der er flere udmeldinger i anledning af opkrævningen. 
Jens overvejer at rykke fremtidige opkrævninger tættere på periodens start, så medlemmer kun går til 
spejder hvis kontingentet er betalt. 
 
Jens flagede at vi de sidste år, har fået en stadig større andel af familie og senior spejdere. 
Dette giver en udhuling af vores kontingentindtægt, de disse grene kun betaler halvt kontingent. 
Det vil være noget for den kommende bestyrelse at se på. 
 

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 skal have dette op at stå igen. 
Både af hensyn til vedligehold af Almindsø hytten, men også for at støtte op om Mogens. 
 
Klavs afsøger om der kunne være interesserede forældre til at lave en plan for Almindsø hytten. 
 
 
-Materiel udvalg Flemming, Lasse. 
 
I.a.b. 
 
-Administrationsudvalg Klavs, Lars, Kuno. 
Lars er vores Webmaster. 
 
Alle ledere bedes sikre at deres fødselsdato er korrekt angivet i medlemssystemet. 
 
 
-Arrangement udvalg Lone? 
 
Årshjul: 
-Juletræsindsamling, mad 
-Lodsedler inkl. Salgs aftentur. 
Vintergruppetur, mad 
Oprykningstur, mad 
 
Oprykningsturen, der ligger i sensommeren, har i år stor mulighed for at falde sammen med flere trop 
spejderes konfirmation. 
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Dette ville være uheldigt, og når datoen skal fastlægges, må dette lige tages med i overvejelsen. 
 
Der er igen i år mulighed for påskekurser PLAN og INDABA, og de gennemføres formentligt, som det ser 
ud nu. 
Vi vil gerne støtte, men kun et kursus pr spejder pr år. 
Vi vil gerne vide hvem der er givet tilsagn til, før de selv går ind og tilmelder sig i medlemsservice. 
 
 
-Fundraising og Pr-udvalg Lone, Marianne, Susanne, Line Mathilde. 
 
Susanne ser på muligheden for funding af vores bådebro. 
 
 

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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