
 

Referat af gruppemøde  

den 20. februar 2018 
Valg af dirigent 

Sune blev valgt. 
 
Valg af referent 

Pernille blev valgt. 
 

Aflæggelse af beretning 
Årsberetning bliver sendt ud på mail.  
Mercy Scouts og Spejderkaffe er projekter, der har været en del af gruppen i 2017 og vil være det i 2018 

også. Der er stort salg i begge dele. Spejderkaffe giver penge til både Mercy Scouts i Uganda og til 
gruppen. Spejderkaffe bliver nu pakket og sendt af Farmmountain, og dermed er det ikke så stort 
et arbejde for gruppen i forhold til tidligere.  

Armbånd bliver solgt for Gidds og Mercy Scouts. Pengene går ubeskåret til støtte af projektor i Uganda – 
myggenet og lifestraws (vandrensningsapperater) og diverse andre ting.  

Lokale projekter:  
● Fastelavn i Elsted Kirke. Hjælp til arrangementet.  
● Folkekøkken (Danmark spiser sammen). Spejderne stod stort set selv for at lave mad mm.  
● Skt. Hans med Lystrup Kirke. Hjælp med at afvikle dette.  
● Sønderskovhus. Lucia i december, desuden har troppen været til sangaften.  

 
Godkendelse af regnskab 
Regnskabet bliver sendt ud på mail.  
Der er indkommet støtte fra fonde – Danida, Y’s Mens, Sognestøtten, Særligt dyrt materiel 
Der er støtte fra Sognestøtten, som først kommer i 2018, men som er bevilliget i 2017 og dermed hører til 

regnskabet 2017. 
Regnskabet ender i et lille overskud.  
Spejdernes Lejr endte med at give et underskud på 17.296,82kr modregnet 25.000kr fra sognestøtten, 

som først udbetales i 2018. 
Salg af armbånd er blot indtægt/ udgift, der hverken giver overskud eller underskud, det er blot 

administration.  
 
Kommentarer: 
Der er en lille medlemsstigning. 
Der har været mange på kurser. 
Der mangler 25.000,- fra Sognestøtten. 
Andet arbejde er arbejde på Scanchoko. 
Lodsedler er ikke noteret endnu. 
Forplejning er også konteret under aktiviteter.  
Ture og lejre er forholdsvis høj, da gruppen gav et tilskud til ledere og forældrehjælp på Spejdernes Lejr. 
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Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag og planer for udvikling og 
vækst. 

o Nuværende projekter  
o Kommende arrangementer 
o Praktiske ansvarsområder 

Uganda: Tropsspejdere, rovere og ledere tager til Uganda. De skal hjælpe til med projekter – vand til 
afgrøder og grise-indhegning. Der søges fonde til at hjælpe med projekter. 

Tydal: Centerlejr for tropsspejdere. Alternativ til Uganda eller supplement til dem, der gerne vil meget 
spejderi. 

Sommerfest: Hjælp til FDF’ernes sommerfest. Endnu en måde at være synlig lokalt.   
Uddelte aktiviteter: Grupperådet har besluttet at fordele forældre-hjælpeopgaver i forbindelse med 

kontingentbetaling. Dette er på forsøgsbasis og skal evalueres senere på året – både ifht 
om alle møder op til de opgaver, som de er meldt til, og om det fungerer fremfor at skulle 
sende mange mails ud for at efterspørge hjælp. Der var positive tilkendegivelser fra de 
fremmødte til Gruppemødet. Der sendes påmindelser ud til relevante forældre i 
forbindelse med opgaverne 

Flere arrangementer på Sønderskovhus i løbet af året.  
 
Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
Bliver valgt af lederne 
 
Valg af medlemmer til grupperådet 
Kort om hvad Grupperådet laver: Man bliver valgt for to år. Man mødes med lederne fra de enkelte 

enheder, der er 4-5 møder om året, ca. 2,5 time, man er med til at koordinere forskellige 
aktiviteter, hjælpe lederne så de blot skal koncentrere sig om spejderne. Opgaverne kan være: 
Hjælp til arbejdsdag, lave risengrød til julemærkesalg, praktisk hjælp i Spejderhuset og 
Spejderhytten – hvis man har evner. Sparring til lederne. Stille kritiske spørgsmål. Diskutere 
økonomi.  

 
Kandidater:  
Lisbet Snedevind Højberg genopstiller - valgt 
Maria Lind genopstiller - valgt 
Brian Hartung – valgt. 
 
Christian (far til Kasper, junior) vil gerne hjælpe med praktiske opgaver.  
 
Valg af to revisorer 

Erik Bendix Jensen og Kaare Heinsen er valgt 

Eventuelt 
Forslag om at undersøge blandt forældrene hvilke kompetencer folk besidder, så lederne ved, hvem de 

kan henvende sig til for at få hjælp.  
Spørgsmål til hvorvidt det er ved at være forældet at sælge julemærker. Forslag om at lave til og fra kort i 

stedet – Sune sender forslaget tilbage i systemet.  
Information om at gruppen er begyndt at sælge Klubhæfter – hæftet giver rabat til diverse butikker. 

Gruppen tjener 100,- for hvert solgt hæfte.  
Ulvene mangler ledere/ assistenter – hvis noget kender nogen, så er man meget velkommen.  
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