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Referat af Grupperådsmøde d .2612 2014 kl. 18.30.

a. Valg af dirigent og referent.

lngeborg blev valgt som dirigent, og Thomas blev valgt som referent.

Grupperådsm ødet er indkaldt rettidigt.

b. Godkendelse af skriftligt udsendte beretninger.

Karen fortalte, at der var en fejl i beretningen for juniorgrenen. Juniorgrenen mødes onsdage fra

18.30 - 20.00 ivinterperioden. Altså ikke fra 19.30 - 20.00, som der står i den skriftlige beretning.

Alle beretninger blev godkendt.

c. Fremlæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse.

Kasseren (Thomas) fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger:

Kontingent: Færre medlemmer end forventet (30 ifebruar og 26 iAugust)
Tilskud: tvledlemstilskud + Tilskud til køkkentelt.

Kursustilskud: M har yderligere 800 kr tilgode, men de er ikke søgt endnu.

Lokaletilskud: Grunden til, at tilskuddet ikke er 75 o/o af hytteleje er tildels, at nogle af udgifterne er

faldet i2012, men tilskuddet er bogført i2013.
Lillbrorlodder: Større end forventet.

Aktiviteter:Vier ikke så presset mere. Lederne må gerne bruge lidt penge.

lvlateriel: Ditto
Administration ryger ud fremover.
Hyttedepositum: Er forskellen mellem betalt og tilbagebetalt depositum, og dækker i

virkeligheden over det forbrug, der har været på hytterne.

Uddannelse/Kurser: Egentligt udgift: (ca 15000), men der har været deltagerbetaling. Vi har ikke

har haft nær så mange på kursus som forventet.

Korps og divisionskontingent: Er lavere da vi har haft færre medlemmer end forventet.

Kørsel: Dels tilJan og dels tilTure og Lejre.

Ture og Lejre: Skal balancere, så vi må have taget for meget. Det skal blive bedre.

Herefter blev regnskabet godkendt.

d. Behandling af indkomne forslaq.
Der var ingen indkomne forslag

e. Væsentliqe beslutninger om gruppens fremtid. herunder:

1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder 2014.

Karen fortalte, at vi har haft et godt leder team i 2013 og det arbejder vi på fortsat at have i

2014. Vi vil gerne have flere børn. M har i øjeblikket 5 mini, 3 junior, 14 trop, 5 klan.

lvlateriale er udsendt via skoleintre på herstedlund skole. Alle spejdere opfordres til at tage

venner med. Der er planer om at oprette familiespejd. Katrine kontakter skovgruppen for
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at få ideer, inden hun (Katrine) starter en mikrobegren.

Ellen fortalte, at Spejdergården / Roskilde kro benyttes at7 foreninger. Der er oprettet et

brugerråd. De kigger på lokalefordeling. Kommunen ønsker at lokalerne "åbnes". V har

lokaler på alle tre etager. Der har været møde med kommunen, hvor brugerrådet

fremlagde deres planer for fordeling af Iokaler. ltlbn ønsker, at der er frie lokaler, som

foreningerne kan booke sig ind på. Hver forening (spejder og fiskeklubben) skal dog have

nogle lokaler, der er deres egne. Vi afgiver tropslokalet (køkkenet) til puljen af "åbne"

lokaler i år, men får lov at beholde de ørrige lokaler. Om to år skal vi dog afgive et

depotrum på 1. sal. lstandsættelsen af køkken finansieres ved at søge fonde. Arbejdet

udføres dels af håndværkere og dels af os selv. Det er planen er at istandsætte "vores

egne" Iokaler i uge 27.

D. 3O/3 2Q14 er der planlagt en oprydningsdag på gården. Alle opfordres til at deltage.

Der vil være forplejning.

2. Beslutninger i ønigt om gruppens udvikling. speiderarbeide m.v.

Se punkt e1.

3. Vedtagelse af budget for 2014. herunder fastsættelse af medlemskontingent.

Kasseren fremlagde budgettet med følgende bemærkninger:

- Kontingent: Forslag 400,- 2gange årligt. Baseret på 30 medlemmer.

- Tilskud: Baseret på de nuværende medlemmer.
- Kursustilskud: 10 spejdere på plan, 7 på Forlev + 21OO på lederkurser.

- Lokaletilskud: 75 oÅ af 24000.
- Aktiviteter: 1500 pr gren + 1500 til gruppen.

- tVhteriel: Grej 7.000, Rafter+stativ 14.000, lstandsættelse af lokaler: 9.000.

- Hytteleje: Baseret på aktiviteten i2013.
- Kurser: Se kursustilskud. Bemærk, at dette budget ikke medtager deltagerbetaling for

selve kursusafgiften. (Dog halvdelen af transporten samt forplejning).

- Korps og divisionskontingent: Baseret på de nuværende medlemmer.
- Kørsel: Brændstof til transport af grej til diverse ture og lejre.

- EDB: Baseret på de nuværende takster
- Ture/Lejre: Skal balancere.

Forslag til kontingent og budget blev vedtaget. Kontingenten er således 400 pr. T, år.

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14. stk. 5.

Det blev vedtaget at bes§relsen skal bestå af mindst 8 personer.

SValg til bestyrelsen af:

1. Bestyrelsesformand: Ellen blev genvalgt.

2. Kasserer: Thomas blev genvalgt.

3. Unge: Christina blev valgt.

4. Ledere, herunder mindst en gruppeleder: Karen, Ærna og Hanne blev valgt.

5. Forældre: ttdette blev valgt.

6. Suppleanter: Katarina blev valgt.
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h. Valg af gruooens to medlemmer af Korpsrådet.
Katrine og Christina blev valgt.

i. Valg af grupoens fem medlemmer af divisionsrådet.

Karen, Ellen, Hanne og Thomas blev valgt.

i. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

lvhds blev genvalgt som revisor, og Jytte blev valgt som revisorsuppleant.

k. Beretning fra større arranoementer tilknyttet gruooen. jf. § 50.

Brugerrådet har afholdt grøn dag på Roskilde kro. Gruppen deltog i arbejdet med at trimme

udearealerne.
M har genoptaget vores gamle tradition med at holde åbent hus. Det blev afholdt samtidig med

naturens dag, der er et landsdækkende arrangement under friluftsrådet. Det var rigtig hyggeligt.

Ivlen til næste år bør vi lave mere reklame, og reklamere langt tidligere, så vi får del i friluftsrådets

kampangeressourcer.

i. Eventuelt.
M bør overveje, at give troppen mulighed for at komme på lejr i udlandet på et eller andet

tidspunkt.
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Bestyrelsen består nu af.

Ellen Formand 2014
Thomas Kasserer 2014
Karen Gruppeleder 2014
t\Iette tMedlem 2014
Gitte tMedlem 2A13

Jytte tVledlem 2013
Anna Leder 2014
Hanne Leder 2014
Katrine Ung 2013
Christina Ung 2014

Korpsrådsmedlemm er 2014: Katrine og Christina.
Divisionsrådsmedlemm er 2A14. Karen, Ellen, Hanne og Thomas.
Revisor: t\/ads, Revisorsuppleant: Jytte.

https://docs.google.cony'docunrenVd/1728E:eaPOmaSYX3WOFSD2ATOdzgOagDhsmVeGaJ_U/edit 3/3


