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Referat af gruppemøde 14-12-2021 
 
 
   

Sted.: Almindsøhytten 
Næste møde: 18/01 kl. 19.15 i Hytten. 
 
Deltagere.: Allan  Lis   

Lone  Susanne   
Klavs  Nicoline (ny kasserer)   
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 flere handlinger skydes foran os. 
 

1 Godkendelse af sidste referat. 
 

Referatet blev godkendt. 
 

2 Nyt fra gruppelederne. 
 
Der laves en ny gruppe T-shirt. 
 
Der er afholdt ledermøde, hvor stemningen var god. 
Det blev afsluttet med jule hygge. 
 
Corona: Vi forudser at kun kunne være udendørs det meste af vinteren, men generelt følger vi Korpsets 
retningslinier, og undgår så vidt muligt at lægge overtolkning på. 
 
I den forbindelse er det vores holdning at juletræsindsamling kan gennemføres, dog med udendørs 
samling og bespisning, så længe afstandskrav ved husstandende iagtages. 
 
Der arbejdes ihærdigt med at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, og i skrivende stund har 5 
forældre vist interesse for at være med. 
 
 
Orientering fra familiespejd: 
Der søges en leder til at overtage fra Katrine, der muligvis rykkes til troppen. 
 
 
 

Dato: 21-12-15 
Vor ref.: JENS 
Direkte tlf.: 50588969 
E-mail: jensskyumandersen@gmail.com 
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Orientering fra minierne: 
Vil overveje mikro-grenen igen, da det er vanskeligt at fastholde de store minier på tredje år. 
 
Arne Sostack kommer tilbage som minileder 
 
Orientering fra juniorerne: 
Per/Henriette styrer, Julie hjælper. 
 
Samarbejdet fungerer godt. 
Allan hjælper med at lave et halvårsprogram. 
 
Orientering fra troppen: 
Der er ca. 9 trop. 
Det er en god lille gruppe. 
Troppen har lige været på tur til Åkrogen. 
 
Trop og Klan har delt flyers ud om juletræs indsamling (Klavs takker for indsatsen) 
 
Orientering fra seniorgrenen: 
Karoline er leder. 
Der er ca. 22 senior spejdere. 
 
Indtrykket er at det går godt. 
Allan har kontakten, og vil følge op. 
 
Mødes næste torsdag med Allan om plan/aktivitetsniveau. 
4 klan hjælper til hos juniorerne. 
 
Der er stor tilslutning til sommerlejr. 
 
 

3 Økonomi 
 
Vi talte om tilskud til de forskellige lejre og kurser. 
 
Som det er nu, skal spejderen selv betale 100,- pr. dag til PLAN og lignende kurser. 
Disse kurser er steget meget hos Korpset, og koster nu omkring 2200,- pr deltager, så det er uholdbart 
for os i længden at betale så meget fra foreningen. 
Det blev foreslået at vende forholdet om så foreningen giver et mere fast beløb, og spejderne så betaler 
resten. 
 
Vi ser med spænding frem mod Spejdernes lejr 2022. 
 
Også her bliver det en stor omgang, økonomisk set. 
Vi har tradition for at give et pænt tilskud fra foreningen, og der er også tradition for at lederne ikke selv 
betaler, da de jo også bruger deres ferie på det. 
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For at balancen kan findes mellem at give et flot tilskud, og undgå at kompromittere foreningens 
økonomi, foreslår kassereren følgende udregningsmodel: 
 
Kursusgebyr spejdere.:  52x2.500,- 
Kursusgebyr ledere: 12x2.500,- 
Mad, transport m.v: 10.000,- 
I alt:  170.000,- 
Tilskud fra foreningen: -30.000,- 
Spejdernes egenbetaling: 140.000/52 = 2.700 
 
Tallene er opfundet, både pris og deltager antal, men princippet kan være brugbart. 
Når vi kender nørmere fra korpset, må vi lave en pris for deltids deltagere også. 
Indkøb af grej til turen kan nok afholdes over foreningens materialekonto.  
 
 

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. 
 
Peter arbejder med et oplæg til hvad vi kan gøre med Almindsøhytten. 
 
Mogens har hjemtaget tilbud på bådebro, bålsted og jævning af terræn ved Åkrogen. 
Det er en ordentlig mundfuld på én gang, og der skal bruges ca. 85.000. 
Beløbet tages fra Åkrogens eget regnskab, hvor der er dækning for det. 
Der var bred tilslutning til at Mogens sætter dette i værk. 
 
Salget af Lyngbygade rører på sig. 
Der er en køber der arbejder på finansieringen med sin bank, og vi forventer at høre nærmere snart. 
 
Klavs udarbejder et oplæg til grupperådet i februar, som kan sikre at den nye bestyrelsen har den 
fornødne rygdækning til de beslutninger de må træffe. 
 
 
-Materiel udvalg Flemming, Lasse. 
 
Der trænger generelt til en god gang oprydning alle steder. 
Dette vendes i førte omgang med lederne der sikrer den nødvendige oprydning efter hvert møde. 
 
Det er nok snart tid for en forældre/fælles dag. 
Lie så snart ”store C” tillader det. 
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Klavs og Allan undersøger om det er tid til at bestille brænde hjem. 
 
 
-Administrationsudvalg Klavs, Lars. 
Lars er vores Webmaster. 
 
 
-Arrangement udvalg Lone 
 
I.a.b. 
 
-Fundraising og Pr-udvalg Susanne, Line Mathilde. 
 
Susanne ser på muligheden for funding af vores bådebro. 
 
 
 

5 Eventuelt 
 
 
Følgende opgaver ligger foran os i den ny bestyrelse. 
 

• Almindsøhytten 
Klavs er hyttefar indtil videre, og kan kontaktes hvis der sker et eller andet. 
 
• Lodsedler. 
Gennemføres af arrangementudvalget. 
Der afholdes to salgsaftner/eftermiddage med indlagt hygge, og alle spejdere får 5 
lodsedler med hjem til videresalg. 
 
• 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…Ingen har hørt noget… 
 

• 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 har fået tilladelse til at anlægge en bro. 
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• Paradislejren. 
Vi bør besætte en bestyrelsespost, senest fra næste forår. 
Dette er en opgave vi må tage fat på når vi får flere i bestyrelsen. 
Bør besættes i forbindelse med grupperåd. 
 

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. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Andersen 
Kasserer 
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