
Referat  Gruppemøde  

Søndag	  d.	  18.	  januar	  2015	  

1. Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
a. Anne	  og	  Hanne	  melder	  sig	  helt	  frivilligt	  
b. Hanne	  valgt	  som	  dirigent	  
c. Anne	  valgt	  som	  referent	  

2. Beretning	  fra	  året	  der	  gik	  	  -‐	  ligger	  på	  bordene	  
a. Johannes	  gennemgik	  den,	  da	  formanden	  var	  på	  ferie.	  	  
b. Generelt	  et	  højt	  aktivitetsniveau	  i	  gruppen.	  Gode	  arbejdsdage,	  én	  i	  skovhytten	  og	  én	  i	  

spejderhuset.	  	  
c. Gode	  sommerlejre	  
d. Målsætning	  om	  udlandstur	  hvert	  5.	  år	  
e. Haven	  er	  fin	  og	  ryddet	  ved	  spejderhuset	  
f. I	  2015	  har	  vi	  50	  års	  jubilæum	  
g. Tak	  til	  ledere,	  grupperødder	  og	  forældre	  for	  arbejdsindsats	  og	  opbakning	  
h. Der	  blev	  gennemgået	  medlemstal	  pr.	  1.	  januar	  2015.	  Vi	  er	  120	  medlemmer,	  hvilet	  er	  rigtig	  

flot.	  Udviklingen	  har	  vist	  at	  vi	  efter	  store	  sommerlejre/begivenheder	  har	  mistet	  mange	  
medlemmer.	  Dette	  har	  ændret	  sig	  de	  seneste	  3	  år.	  Denne	  ændring	  skyldes	  bl.a.	  at	  gruppen	  
generelt	  er	  blevet	  bedre	  til	  at	  have	  tydelig	  mål	  for	  sommerlejre	  -‐	  spejderne	  ved	  hvad	  der	  
kommer	  til	  at	  ske	  de	  næste	  3-‐4	  år,	  så	  de	  ved	  hvad	  de	  har	  at	  se	  frem	  til.	  	  

i. Der	  er	  i	  gruppen	  vedtaget	  en	  max-‐grænse	  (20	  for	  bævere,	  25	  for	  de	  andre	  enheder)	  for	  
enkelte	  enheder,	  da	  vi	  af	  hensyn	  til	  plads,	  lederkapacitet	  og	  af	  hensyn	  til	  at	  lederne	  gerne	  
vil	  kunne	  ”nå”	  de	  enkelte	  børn,	  er	  det	  smartest	  at	  der	  ikke	  er	  alt	  for	  mange	  spejder	  i	  hver	  
enhed.	  	  

3. Fremlæggelse	  og	  godendelse	  af	  regnskabet	  og	  budget	  for	  2015	  
a. De	  enkelte	  regnskabsår	  er	  meget	  forskellige,	  da	  aktivitetsniveauet	  fra	  år	  til	  år	  er	  meget	  

forskelligt.	  Nogle	  år	  er	  vi	  på	  udlandstur	  eller	  korpslejr	  -‐	  andre	  års	  sommerlejre	  er	  væsentligt	  
billigere.	  Og	  diverse	  refusioner	  fra	  kommunen	  kommer	  først	  de	  efterfølgende	  år	  (eks.	  
lokaletilskud,	  kursustilskud)	  

b. Ekstraordinær	  indtægt:	  den	  er	  vældig	  stor	  for	  2014.	  Det	  er	  bl.a.	  Lystrup	  Sognestøtte	  og	  Sct.	  
Georgs	  Gilderne.	  Formanden	  fra	  sognestøtten	  har	  bl.a.	  givet	  os	  et	  ekstraordinært	  stort	  
bidrag	  i	  år.	  Med	  al	  den	  støtte	  vi	  får,	  kan	  vi	  undgå	  store	  pengeskabende	  aktiviteter	  såsom	  
loppemarked,	  juletræssalg	  m.m,	  der	  kræver	  meget	  stor	  forældrehjælp.	  	  

c. Udgifterne	  
i. Vi	  har	  brugt	  135.000	  kr.	  på	  ture	  m.m.	  
ii. Vi	  har	  købt	  for	  43.000	  kr.	  materialer.	  Dette	  er	  dog	  bl.a.	  også	  for	  indkøb	  af	  lodsedler	  

og	  julemærker.	  Vi	  har	  også	  indkøbt	  400	  armbånd	  (12.000	  kr.),	  som	  vi	  så	  
efterfølgende	  får	  penge	  ind	  for	  ved	  at	  sælge	  dem.	  Vi	  har	  bl.a	  også	  indkøbt	  10	  stk	  
gps,	  hvor	  pengene	  er	  kommet	  ind	  i	  støtte	  fra	  friluftsrådet	  og	  ÅUF.	  

iii. Vi	  har	  også	  afholdt	  førstehjælpskursus	  og	  sendt	  mange	  afsted	  på	  kurser	  i	  år.	  
Trygfonden	  har	  dækket	  det	  meste	  af	  førstehjælpskurset.	  De	  andre	  kurser	  får	  vi	  70	  
%	  retur	  i	  kursusrefusion	  fra	  ÅUF/Århus	  Kommune.	  

iv. Ledermøderne	  koster	  lidt	  penge.	  



v. Vi	  serverer	  mad,	  når	  vi	  sælger	  julemærker	  og	  lodsedler	  -‐	  dette	  har	  også	  en	  
udgiftspost.	  	  

vi. Transport	  er	  stor.	  Dette	  skyldes	  at	  lederne	  får	  kørselspenge,	  da	  de	  kommer	  
langvejs	  fra.	  Der	  dækkes	  også	  for	  busbilletter.	  Bl.a.	  derfor	  ønsker	  vi	  også	  flere	  
lokale	  ledere,	  da	  de	  er	  lidt	  billigere	  i	  drift.	  

vii. Vi	  har	  indkøbt	  A3	  farveprinter,	  da	  vi	  har	  vurderet	  at	  plakater	  og	  sedler	  til	  spejderne	  
har	  stor	  værdi.	  

viii. Nyanskaffelse:	  vi	  har	  mange	  nye	  kasser,	  for	  at	  få	  struktur	  på	  alle	  vores	  materialer.	  
Dette	  gør	  at	  vi	  så	  forhåbentlig	  kan	  undgå	  for	  mange	  dobbeltindkøb	  fremover.	  	  

d. Vi	  har	  et	  overskud	  på	  ca.	  12.000	  kr.	  Vi	  havde	  budgetteret	  med	  et	  underskud	  på	  30.000	  kr.	  
pga.	  udlandstur,	  indkøb	  af	  fleecetrøjer	  m.m.	  Derudover	  har	  vi	  ca.	  20.000	  kr.	  til	  gode	  i	  
kursusrefusion	  og	  hytteleje-‐refusion.	  

e. Spørgsmål	  fra	  forældrene	  
i. Har	  I	  overvejet	  at	  søge	  i	  Brugsen,	  som	  støtter	  lokalprojekter:	  vi	  har	  talt	  om	  det	  flere	  

gange	  og	  tænker	  at	  søge	  når	  vi	  gerne	  vil	  gøre	  noget	  ved	  toiletterne.	  	  
ii. Har	  vi	  helt	  mistet	  Mascot	  a	  lot:	  pga.	  skiftende	  eventkoordinatorer,	  har	  de	  fundet	  

andre	  til	  arrangementet.	  Så	  vi	  har	  det	  desværre	  ikke	  længere.	  Til	  gengæld	  har	  vi	  fx	  
cykelløbet	  for	  ys	  men.	  	  

iii. Kommentar:	  Johannes	  mor	  (Johanne	  startede	  til	  spejder	  efter	  sommerferien),	  
synes	  at	  gruppen	  gør	  det	  rigtig	  godt	  og	  er	  meget	  imponeret	  over	  aktivitetsniveauet.	  	  

f. Budget	  2015:	  Bliver	  udarbejdet	  af	  grupperådet	  og	  lagt	  på	  hjemmesiden	  i	  løbet	  af	  foråret.	  
4. Indkomne	  forslag	  

a. Der	  var	  ikke	  forslag	  fra	  salen.	  
5. Hvem	  er	  lederne	  i	  gruppen	  

a. Kort	  præsentation	  af	  lederne	  i	  de	  enkelte	  enheder.	  	  
b. Juniorlederne:	  

i. Michael	  har	  fået	  arbejde	  i	  Åbenrå,	  så	  han	  er	  ikke	  meget	  hjemme.	  
ii. Hanne	  tager	  til	  Aalborg,	  så	  hun	  forsvinder	  også	  om	  tirsdagen.	  

6. Hvad	  sker	  der	  i	  2015	  
a. Fastelavn	  
b. Lodseddelsalg	  
c. Arbejdsdag	  i	  Skovhytten	  –	  grupperådet	  har	  dog	  efterfølgende	  valgt	  at	  udskyde	  

arbejdsdagen	  til	  efteråret	  grundet	  jubilæum	  
d. Jubilæum	  9.	  maj	  
e. Sommerlejre	  i	  uge	  28	  -‐	  hele	  gruppen	  tager	  afsted.	  Forældre	  må	  også	  gerne	  komme	  med,	  

det	  kunne	  være	  som	  madtante/madonkel	  eller	  andet	  godt.	  
7. Hvordan	  får	  vi	  flere	  ledere	  

a. Vi	  håber	  at	  I	  forældre	  vil	  hjælpe	  os	  med	  at	  sprede	  budskabet	  om	  at	  vi	  har	  behov	  for	  flere	  
ledere	  i	  Lystrup	  Gruppe.	  Vi	  er	  en	  stor	  gruppe	  med	  højt	  aktivitetsniveau.	  Et	  niveau	  vi	  gerne	  
vil	  opretholde.	  Dette	  kræver	  flere	  hænder.	  Det	  kunne	  være	  forældre	  der	  gerne	  vil	  give	  en	  
hånd	  engang	  imellem.	  Man	  behøver	  fx	  ikke	  at	  være	  med	  til	  at	  finde	  på	  og	  planlægge.	  Det	  
kunne	  også	  være	  tidligere	  spejdere,	  der	  vil	  gå	  ind	  og	  tage	  et	  lidt	  større	  ansvar.	  	  

8. Valg	  af	  medlemmer	  til	  grupperådet	  
a. Jesper	  har	  skrevet	  til	  Johannes	  at	  han	  gerne	  vil	  være	  med	  -‐	  og	  vil	  gerne	  tage	  

kassererposten.	  	  
b. Sonja	  vil	  også	  gerne	  stille	  op.	  	  



c. De	  blev	  valgt.	  	  
9. Valg	  af	  2	  revisorer	  

a. Vi	  har	  2	  der	  har	  været	  med	  i	  flere	  år,	  Erik	  Væggemose	  og	  Kaare	  Heinsen.	  De	  vil	  meget	  gerne	  
stille	  op	  igen	  og	  de	  blev	  valgt.	  


