
ALBERTSLUNDSPEJDERNE

Referat af Grupperådsmøde d. 25t2 2015 kl. 19.00 - 20.00.

a. Valg af dirigent og referent.
Mette blev valgt som dirigent, og Thomas blev valgt som referent.
Grupperådsmødet er indkaldt rettidigt.

b. Godkendelse af skriftligt udsendte beretninger.
Hanne fremlagde de udsendte beretninger for familiespejd og minigrenen.
Karen fremlagde de udsendte beretninger for Juniorne og for Gruppen.
Ellen fremlagde den udsendte beretning fra formanden.

Anna aflagde beretning for troppen. Troppen leger en del og bruger en del tid på at planlaegge

ture. Det er dog ikke alle ture, der rent faktisk bliver til noget. Men det giver blot anledning til
at planlægge nogle nye. I påsken var troppen på patruljekursus på Forlev Spejdercenter.
Troppen har været på søspejdersommerlejr på Thurøbund spejdercenter. Det var en succes.
Lederen afprøvede på egen krop, hvordan man kæntrer en optimistjolle, vender den og
kommer op ijollen igen. Tropsspejderne var afsted på egen hånd i svendborgjoller. I

efterårsferien har mange vaeret på plankursus. På plankurserne har en del spejdere fået til
opgave at planlægge og stå for nogle tropsmøder. Juleturen gik tilden sædvanlige hytte.
Hyttefar Otto har økser og macheter, så tropsspejderne fik lov at fælde traeer med økser.

Andrea og Christina aflagde beretning for klanen. Arbejder på højtryk. De bruger meget tid på

at planlægge. De har malet de paller, der skal være bund i raftestativet. Klanen har også
været på søspejdersommerlejr på Thurøbund spejdercenter. Klanen er nu blevet
"medarbejdere" på Thurøbund, så nu skalde være med tilat planlægge næste års lejre, og
hjælpe til med at vedligeholde centeret og materiellet. Klanen er også aktive i

divisionssamarbejdet. Seniorerne i divisionen mødes jævnligt tilfælles seniormøder. Klanen
har afholdt to af disse. Det ene møde var Hawaii tema og det andet var Thailandstema, idet
klanen udnyttede, at de for tiden har en udvekslingsstudent fra Thailand med i klanen. Klanen
vilgerne sætte deres lokale istand.
Alle beretninger blev godkendt.

c. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse.
Kasseren (Thomas) fremlagde regnskabet med følgende bemaerkninger:
Aktiviteter er lidt højere end budgetteret. Det skyldes, at vi har fået en ny gren -
familiespejderne. De har brugt lidt penge på indkøb af materialer.
Kursusudgiflen er lidt lavere end forventet. Det s§ldes, at der ikke var så mange
tropsspejdere på PLan kurser iefierårsferien, som vi havde budgetteret.
Hytteleje er noget højere end forventet. Det s§ldes, at Thurøbundcenteret, hvor troppen og
klanen har holdt sommerlejr, nu opkræver den fulde betaling som centerleje.



Kommunen har planer om, at ændre tilskudsreglerne, således at medlemstilskuddet tildeles
på baggrund af medlemstallet i september åretfør. Tilskuddet beregnes ud fra en pulje og en
fordelingsnøgle baseret på foreningens aktiviteter. Når medlemstilskuddet er beregnet, vil
hver enkelt forening få besked om, hVilket samlet tilskud de modtager. Tilskuddet vil blive
udbetalt i starten af året. Det skulle gerne betyde, at foreningerne fremover kan indregne det
korrekte tilskud i deres budgetter, som typisk vedtages i starten af året. Planen er endnu ikke
godkendt, men langt de fleste foreninger har i deres høringssvar støttet planen - så mon ikke
den bliver vedtaget.
Selv om det egentligt ikke vedrørte årsregnskabet for 2014, forlalte Thomas, at gruppen har
fået foræret en pallefuld tomme flasker af et firma i lokalområdet. Dem har vi ladet indløse på

et møde. Der var for 313 kr. Beløbet er ikke medregnet i budgettet, fordi det allerede var
skrevet, inden foræringen fandt sted. Thomas håber, at bestyrelsen giver lov til, at vi kan lave
et indlæg på hjemmesiden, så det venlige firma får Iidt reklame til gengæld for deres
betænksomhed.
Herefter blev regnskabet godkendt.

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

e. Væsentlige beslutninger om orupoens fremtid. herunder:
1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder 2014.

Karen fortalte at gruppens hovedindsatsområde er at få flere spejdere. Det vil vi gøre

ved, at få lavet en egentlig udviklingsplan. Bestyrelsen er i fuld gang med at finde ud
af, hvad status er i øjeblikket, således at en udviklingsplan kan uarbejdes.

2. Beslutninger i øvrigt om grupoens udvikling. spejderarbejde m.v.

Se punkt el.
3. Vedtaqelse af budoet for 2014. herunder fastsættelse af medlemskontinoent.

Det udsendte forslag til budget blev vedtaget, hvorfor kontingenten fortsat er 400,- kr.
pr. T, år. Dog kun 100,- kr. pr. T, år for familiespejd.

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

Det blev vedtaget at bestyrelsen skal bestå af 13 personer.

g. Valg til bestyrelsen af:

1. Bestyrelsesformand: lkke på valg.
2. Kasserer: lkke på valg.
3. Unge: Andrea og Katrine blev valgt.
4. Ledere: Dennis blev valgt.
5. Forældre: Gitte og Jytte blev genvalgt og Flemming blev valgt.

6. Suppleanter: lngen blev valgt.

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
Karen og Hanne blev valgt.



i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet.

Ellen, Karen, Hanne, Andrea og Christina blev valgt.

i. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

Mads blev genvalgt som revisor, og Anja (Patricia) blev valgt som revisorsuppleant'

lngen beretninger.

i. Eventuelt.
Mette sagde, at det havde været dejligt som nyt
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bestyrelsesmedlem,
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Bestyrelsen består nu af:

Ellen Formand 2014
Thomas Kasserer 2014
Karen Gruppeleder 2014
Mette Medlem 2014
Gitte Medlem 2015
Jytte Medlem 2015
Flemming Medlem 2015
Anna Leder 2014
Hanne Leder 2014
Dennis Leder 2015
Christina Ung 2014
Katrine Ung 2015
Andrea Ung 2015

Korpsrådsmedlemmer 201 5: Katrine og Christina.
Divisionsrådsmedlemmer 201 5. Karen, Ellen, Hanne og Thomas.

Revisor: Mads, Revisorsuppleant: Anja.

Formand


