
 

 

Referat	  gruppemøde	  den	  19.01.2014	  

Velkomst	  ved	  Johannes	  
Formålet med gruppemødet er at fortælle forældrene, hvordan det går i gruppen, også økonomisk. 
Man kan som forældre komme med spørgsmål og kommentarer til gruppens arbejde. Desuden 
skal vi høre formandens beretning, fremlæggelse af regnskab, hvad sker der i 2014 mm. Man er 
altid velkommen til at skive til Johannes, hvis man skulle have nogle spørgsmål. 
 
Andreas og Henrik fortalte om Scott scoop, en 5 dages lejr omkring og på nytårsaften. Kulturer der 
mødes, aktiviteter - både meget spejderagtige og knap så spejderagtige (dog med et spejdertwist). 
Stor oplevelse og personlig udvikling. For 14-17årige. Spejdere fra hele verden. Her fra gruppen 
var 4 spejdere af sted.  

Regnskab	  
Regnskabet er desværre ikke færdigt endnu. Det skyldes flere ting: 
Vand der er stjålet ved Skovhytten, sikkert pga en ulåst bom (Kommunens fejl). Blev stjålet i 2012 
og skal betales i 2013.  
700 lodsedler stjålet fra Spejderhuset - opbevaret bag to låste døre.  
Gruppen var ikke til Maskot-a-lot, hvilket plejer at være en god indtægtskilde for gruppen. 
I alt 32.000,- mindre i indtægter end sædvanligt.  
 
Heldigvis har vi fået støtte fra Lystrup Sognestøtte, Lions Club, Y's Men's Club Aarhus.  
Pengene er gået til: Sommerlejre (støtte til spejdere og ledere), klatreudstyr, 2 raftegårde. 
 
Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden og sendt rundt, når det er godkendt af revisorer. 
Forhåbentligt er det klart om 2-3 uger.  
 
Yderligere information: Nogle af de penge, vi har fået, er øremærket socialt udsat børn, det kan fx 
være støtte til deltagelse i sommerlejre og weekendture.  
Fritidspasset findes stadig og kan søges af familier, der er økonomisk trængte. Fritidspasset er til 
betaling af kontingent.  

Hvad	  sker	  der	  i	  2014?	  
Oversigt over hvad man som forælder gerne må deltage i i løbet af året. 
Februar: Lodseddelsalg (spejdere og forældre)  
April/ Maj: arbejdsdag i Skovhytten og ved Spejderhuset (forældre arbejder, (div arbejdsopgaver) 
og spejderne laver aktiviteter) 
Maj: Gruppetur for spejdere og forældre. NYT tiltag. Hver spejder må medbringe en forælder. Det 
er weekenden den 24.-25.maj. 
August: Cykelløbet (forældre og andre frivillige står vagt ved et cykelløb i Risskov).  
September: Spejder for en dag (forældre og spejdere - ingen opgaver for forældrene, men man 
må gerne deltage, så folk også får lyst til at komme over til spejderne).  
 
Som forælder må man meget gerne deltage i bare en enkelt af ovenstående aktiviteter.  
 



 

 

Valg	  til	  grupperåd	  
Ikke på valg: Jette og Marianne 
På genvalg: Pernille, Frank, Claus (genopstiller alle), Tove (genopstiller ikke)  
Nye opstillere: Hans, Helle, Søren (pt kasserer)  
 
Pernille, Frank og Claus genvalgt. 
Hans, Helle og Søren valgt.  
 
Tak til Tove. 

Valg	  af	  revisor:	  
Erik og Kaare genopstiller begge. De blev begge valgt.  

Eventuelt	  	  
Spørgsmål til hvad et grupperåd laver. 
Det er gruppens bestyrelse - "holder øje med lederne", giver sparring til lederne fra en 
forældersynsvinkel, holder styr på regnskab, stiller spørgsmål til lederne, nogle forældre har 
forskellige praktiske opgaver i løbet af året,  

Spejderaktiviteter	  i	  2014	  
I England har man haft en meget stor medlemsfremgang. Noget af det der gjorde det, var at man 
har et mål, for det man laver. Så lige nu kan spejderne bla. se frem til store spejderlejre.  
I år skal troppen på Jamboree i Finland. De skal desuden på privat indkvartering inden lejren.  
Juniorspejderne skal til Thydahl Spejdercenter i Sydslesvig (syd for grænsen).  
Ulvene skal på lejr i en hytte i Fejstrup krat. 
Bæverne skal til Bjørnebo sammen med bæverne fra Kaløvig.  
Datoerne skulle gerne stå på hjemmesiden.  
 
 


