
Referat Grupperådsmøde 22/2-2016 kl. 17.00-18.30 

Punkt 1 Valg af dirigent og referent:  
Formanden bød velkommen 
Dirigent og referent blev valgt (Morten og Lotte)  
Dirigenten kunne konstatere at Grupperådet var retmæssigt indkaldt. 

Punkt 2 Beretning fra bestyrelsen og gruppeleder 
Morten gennemgik bestyrelsens beretning. Stigning i spejdere og ledere - dejligt. Fremtid med hensyn til 
spejdergrunden er fortsat uklar - vi afventer ny lejeaftale for grunden med forhåbentlig langopsigelsesvarsel 
(Thorolf lejer grunden af KBH kommune p.t. med 3 måneders opsigelse, men ejer selv hytten) 

Mål for 2016 - styr på grunden, fastholde ledere & og få flere nye ledere, nye bestyrelsesmedlemmer. 

Rikke (medlemsansvarlig) gav update på venteliste. Vi har lukket for nye børn på venteliste for at de ikke 

venter forgæves. Charlotte Thomassen (forældre) påpegede at det kunne være klogt at holde lidt styr på
hvor mange som reelt henvender sig. Dette kunne evt. være godt i forhold til kommunen. 
Lille opråb om at betale kontingent rettidigt, da vi bruger rigtig meget tid på at rykke for betalinger. P.t. har 
kun 57 betalt kontingent ud af 100! 

Linda og Josephine vores nye gruppeledere gennemgik året for grenene (se også grenberetninger).   På trods af at vi har ca. 15 ledere så vil vi gerne have flere. Gerne til minigrenen og familiespejd. 
Målet for 2016 er bl.a. at opbygge en Klan gren for de 16+ årige. 

Opråb fra lederne er at man husker at melde sig til ture til tiden. Der bruges meget unødig tid på efter 

tilmelde og hjælpe med tilmeldinger. 
Der blev spurgt til hvorledes forældre kan hjælpe mere til. F.eks. har ikke alle muligheder for at være leder, 

men vil gerne komme og hjælpe til. Det blev varmt modtaget og vil blive tænkt ind i planlægning. 
Charlotte Thomassen bød ind med at man f.eks. kunne lave et forældrekursus: Hvad betyder det at være 

spejder? F.eks. forklare hvad vi mener vi med ”den røde tråd” i spejderarbejdet. Hvad laver en spejder på
møderne og hvad er tanken bag opgaverne. 
Lederne skal holde lederweekend og netop arbejde med den rød tråd.  
Ros fra Charlotte og andre til lederne for den store indsats de yder over for vores børn. 

Punkt 3 Fremlææææggelse af åååårsregnskab 

Gennemgang af årsregnskab. Vi har tjent ca. 60.000 på julekalender og juletræssalg så det er en væsentlig 
del af vores indtjening. 
Vi har tjent mere end budgetteret, dette bl.a. pga. stigning i medlemsantal, det er ikke tanken at vi skal 
tjene penge, men de skal bruges på aktiviteter og materialer. 

Thorolf deltager i  “skoleforløb”, som er kommunes forsøg på at skabe tættere relationer mellem skole og 
foreninger. Martin og Linda (miniledere) har deltaget. Der kommer midler med fra kommunen, midlerne 
kommer ind over regnskabet, men vi har som gruppe ikke råderet over dem. Det skal alene gå til 
skoleforløbet og indkøb af materialer hertil.  

Årsregnskab blev godkendt. 

Punkt 4 – Indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag. 

Punkt 5  Thorolf de nææææste 12 mååååneder. Blev gennemgået sammen med punkt 2 og udviklingsplan er 
tidligere fremsendt. 



 

 

Punkt 6 Budget for 2016  
Gennemgang af budget. Holdt konservativt. Fokus på kurser til både spejdere og ledere.   
Vi har modtaget 25.000 fra Nordeafonden til bl.a. indkøb af ny trailer.  
  
Bestyrelsen foreslår at familiespejder stiger til 300 pr. halv år pr. spejder. Gav anledning til snak om hvor 
stor prisstigning det vil være for f.eks. en familie med 3 børn. Men alene kontingent til korps og division 
udgør kr. 400,- pr. spejder pr. år.  Det betyder at med 2 børn så har Thorolf mistet penge. Tidligere 
kontingent fastsættelse var fastsat som et forsøg, men da der nu er mere ordnede forhold og forløb for 
familiespejdere kan den pris ikke fastholdes.  
 
Forslag vedtaget.  
Kommunikationen bør dog være klar til familiespejder så de forstår stigningen som træder i kraft efter 
sommerferien.  
 

Forslag om stigning på indmeldelsesgebyr fra 100,- til 200,- og indeholder udover tørklæde også sangbog 

og andre småting, da mange af spejderne ikke får indkøbt disse småting til lommerne.  
  
Forslag vedtaget.  
 

Punkt 7 Fastsæææættelse af antal bestyrelsesmedlemmer  

Enighed om at fastsætte 12 så vi har mulighed for at optage nye hvis nogen skulle dukke op hne over året.  
 
Punkt 8. Valg til bestyrelsen  
Vores kasserer Steffen stopper efter mere end 10 års tjeneste. Vi takker Steffen for lang tro tjeneste og 
Steffen fik i den anledning en dejlig spand øl.  
Peter Friis (far til 2 mikroer) stiller op som kasserer og blev valgt. 
Michael (far til tropsspejder) træder tilbage som formand men fortsætter som mening medlem 
Lotte (mor til tropsspejder) stiller op som formand og blev valgt.  
Morten (far til mini) er ikke på valg 
Rikke (mor til mini og junior) medlemsansvarlig er ikke på valg.   
Carsten (bonusfar til tropsspejder) er ikke på valg 
Line stiller ikke op.  
Lisa (mor til familiespejdere) stiller gerne op og blev valgt 
 
Divisionsrådet: Maiken, Lotte, Morten, Linda, Plys.  
Korpsrådet: Mikkel, Linda 
Græsslåning: Boaz, Martin, Lars (Mette tjekker lige)  
Legat: Charlotte, Peter 
Julekalender: Lisa, Christina, Morten  
 
Revisor: Jesper Frandsen. Evt. kan Christian vores divisionskasserer kan overtage - det kunne vi nok være 

interesseret i, ikke fordi vi er utilfredse, men mere pga. vi kunne drage nytte af dette på anden vis.  
 
Julekalendersalg: Forslag familiespejder 10, mikro 25, mini 35, junior 50 trop 1 50 og trop 2. Gav anledning 
til kort snak om antal og om man nu kan sælge. Men der var enighed om det værdifulde i opgaven og 
synligheden på bryggen.   
Juletræssalg - nu 2 gange i december, hvor ældre tropsspejdere får større ansvar da de fritages for  
julekalendersalg. Forældre tilkendegav at de meget gerne stadigvæk ville deltage.  
Godkendt.  
 
Evt.  
Brug gerne facebook. Hold øje med den billeder og ankomstidspunkter (mail er dog fortsat det primære til 
informationer) 
DC fik ordet. Imponeret over væksten i Thorolf og ros til ledere og bestyrelse.  
Reklame: 9/3 hvordan man søger penge i fonde.  



Vi afsluttede mødet 10 min over tid med fællesspisning med de spejdere, som havde holdt tænkedag ude 
på grunden. 

TAK til alle som deltog, meldte sig til udvalg og bestyrelse© 

Referat godkendt: 

Bestyrelsen består i 2016 af: 

Lotte Formand 2016 

Peter Kasserer 2016 

Morten 2015 

Rikke 2015 

Carsten 2015 

Michael 2016 

Lisa 2016 

Linda leder 2016 

Josephine leder 2016 

Mikkel ung 2015 

Mikkel ung 2015 

Dirigent 




