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Albertslundspejderne

Referat af  grupperådsmøde d. 15. februar 2017 kl. 19.00 – 20.00.

Der var 19 fremmødte til mødet.

a. Valg af dirigent og referant
Referent: Thomas Carlsen
Dirigent: Ellen Nielsen

Dirigenten konstaterede, at grupperådsmødet er indkaldt i overensstemmelse med DDS' love.

b. Godkendelse af skriftligt udsendte beretninger
Beretningen for den ældre del af troppen blev udsendt sammen med indkaldelsen til 
grupperådsmødet. De øvrige beretninger blev fremlagt under maden inden selve mødet. Der blev 
fremlagt beretninger for:

• Familespejd
• Minigrenen
• Juniorgrenen
• Den yngre del af troppen
• Klanen
• Fra gruppelederen
• Fra formanden

En skriftlig kopi af disse beretninger kan findes på vores hjemmeside under:
Grupperådsmøde -> Grupperådsmøde 2017:

http://albertslundspejderne.gruppe.dds.dk/node/596

Alle beretninger blev godkendt.

c. Fremlæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse
Regnskabet er udsendt sammen med indkaldelsen til grupperådsmødet og kan tillige findes på 
vores hjemmeside under Grupperådsmøde -> Grupperådsmøde 2017:

http://albertslundspejderne.gruppe.dds.dk/node/596

Kasseren havde følgende kommentarer til regnskabet:
• Det aktuelle medlemstal er: 36 spejdere (Familie: 1, mini: 8, Junior: 12, Trop 4, Klan: 11) 

hvilket er en spejder mere end ved grupperådsmødet sidste år, og så har vi nogle 
familiespejdere, som vi forventer vil blive meldt ind.

• Albertslund Kommune står for 58% af vores indtægter. Det er flot. Stor tak til kommunen for

at hjælpe os med at give byens børn og unge nogle gode oplevelser.

• Vi håber stadig, at vi kan nå op på 3000 i indtægter på salg af Lillebrorlodder.

• Aktiviteter: Vi har brugt flere penge på aktiviteter, hvilket er godt.

• Hytteleje: Vi holdt gruppetur på Roskilde Kro (Den er gratis for os).

• Uddanelse og Kurser: Den lave udgift skyldes primært, at klanspejderne ikke har været på 

seniorkurser (Det er ærgeligt). Gruppen har nu to klatreinstruktører, og vi har haft 5 ledere 
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på kursus.

• Kørsel: Dækker primært sommerlejr på Thurø samt kørsel til lederkurser.

• Telefon: De grønne besluttede på deres grupperådsmøde, at de ikke længere ville være 

med til at betale for internetforbindelsen. Vi har nu lukket internetforbindelsen, da den 
kostede ca. 4000,- om året. Det svarer til kontingent for fem spejdere.

• Ny post: Leje af trailer.

• Ture/Lejre: Vi er der næsten. Posten bør balancere.

Regnskabet blev godkendt.

d. Behandling af indkommende forslag
Ingen indkomne forslag.

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatser i 2017
Vi vil gerne fortsætte den gode linie, der er beskrevet i beretningerne.

2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
Vi vil gerne fortsætte den gode linie, der er beskrevet i beretningerne.

3. Vedtagelse af budget 2017, herunder fastlæggelse af medlemskontingent
Bestyrelsens budgetforslag er udsendt sammen med indkaldelsen til grupperådsmødet og kan 
tillige findes på vores hjemmeside under Grupperådsmøde -> Grupperådsmøde 2017:

http://albertslundspejderne.gruppe.dds.dk/node/596

Kasseren fremlagde budgettet med følgende kommentater:
• Bestyrelsen foreslår en stigning af kontingentet.
• Der er sat 9.600,- af til Spejdernes Lejr 2017. Det dækker den reelle udgift til 6 lederes 

deltagelse. Spejderne lejr er hvert 5. År. Bestyrelsen mener, at vi de næste fem år bør 
spare op til Spejdernes Lejr 2022.

• Derudover er posterne bestyrelsens bedste gæt på det kommende års udgifter.

Der blev fra grupperådsmødet udtrykt bekymring for den økonomiske udvikling i gruppen. Der blev 
spurgt til, hvad der gøres for at skaffe nye spejdere. 
Vi skal passe på, at kontingentet ikke bliver for højt. En forældre havde viden om, at vi har haft 
spejdere, som har været nødt til at stoppe, fordi familierne ikke havde råd til at betale kontingentet. 
Man kunne derfor overveje at oprette fripladser, men vi frygter administrationen. Det blev i den 
forbindelse foreslået at undersøge om Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) eller andre relevante 
fonde vil støtte os med et antal fripladser.
Det blev foreslået, at gruppen købte sin egen trailer, for at spare udgiften til leje. Også her kunne 
man undersøge, om der findes fonde, der vil støtte et sådan indkøb.

Det var enighed om, at det er nødvendigt at hæve kontingentet. Det blev diskutteret om 
kontingentet skulle stige med 100 kr eller 200 kr om året.

Grupperådsmødet besluttede at hæve kontingentet med 100 kr om året, således at de nye 
kontingentsatser bliver:
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• Familiespejd: 300 kr om året
• Spejdere: 900 kr om året
• Udeboende klanspejdere: 450 kr om året
• Ledere: 75 kr om året

Budgettet blev godkendt.

f. Fastlæggelse af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen i §14, stk. 5.
Man skal tilstræbe en ligelig fordeling af forældre, unge og ledere.

g. Valg til bestyrelsens af:

1. Bestyrelsesformand: Ikke på valg.
2. Kasserer: Mikkel Jespersen blev valgt.
3. Unge: Katrine Carlsen og Christina Olsen blev valgt. Andrea Holm-Pedersen var ikke på 

valg, og fortsætter. Desuden opfordes alle interesserede klanspejdere til at deltage i 
bestyrelsesmøderne.

4. Ledere: Linda Dalsgaard og Thomas Carlsen blev valgt.
5. Forældre: Jeppe Thomsen, René Tvile og Dorte Cristescu blev valgt.
6. Suppleanter: Ingen stillede op.

h. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet.
Katrine Carlsen og Hanne Carlsen blev valgt

i. Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet.
Karen Jensen, Ellen Nielsen, Hanne Carlsen, Andrea Holm-Pedersen og Christina Olsen blev valgt

j. Valg af revisor og evt revisorsuppleant
Mads Ellegaard modtog genvalg som revisor.
Lars Buch Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. §50.
Ingen beretninger.

l. Eventuelt
Malerarbejde: Ellen vil gerne stå for at istandsætte lokaler. Er der nogen, der gerne vil hjælpe med 
at istandsætte lokaler? Ellen sender en mail ud med en række datoer, hvor man kan hjælpe med 
istandsættelsesprojektet.
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Bestyrelsens sammensætning er grupperådsmødet 2017
Formand, Christoffer Pedersen, valgt til 2018
Kasserer, Mikkel Jespersen,  valgt til 2019
Gruppeleder, Karen Jensen, valgt til 2018
Leder, Ellen Nielsen valgt til 2018
Leder, Hanne Carlsen, valgt til 2018
Leder, Mette Holm, valgt til 2018
Leder, Linda Dalsgaard, valgt til 2019
Leder, Thomas Carlsen, valgt til 2019
Forældre, Maria Haslund, valgt til 2018
Forældre, Jeppe Thomsen, valgt til 2019
Forældre, René Tvile , valgt til 2019
Forældre, Dorte Cristescu, valgt til 2019
Ung, Andrea Holm-Pedersen, valgt til 2018
Ung, Christina Olsen, valgt til 2019
Ung, Katrine Carlsen, valgt til 2019

Følgende er valgt for et år:
Korpsrådr. Hanne Carlsen og Karen Jensen
Divisionsråd: Karen Jensen, Ellen Nielsen, Hanne Carlsen, Andrea Holm-Pedersen og Christina
Revisor: Mads Ellegaard
Revisorsuppleant: Lars Buch Jensen

Alberstlund d. 19/3 2017.

Dirigent: Ellen Nielsen Referent: Thomas Carlsen
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