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Formand Finn Jensen bød velkommen.
1) Valg af dirigent og referent: Bo Lillegaard Johansen blev valgt som dirigent, Lisbeth Achton-Boel som
referent.
2) Godkendelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: Grupperådsmødet er lovligt indkaldt.
Beretningerne var sendt ud pr. e-mail på forhånd (sammen med indkaldelse og regnskab), og blev derfor
ikke gennemgået. Beretningerne blev godkendt.
3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2016 med status til godkendelse: Anne-Mette Blaabjerg redegjorde for
regnskabet, og forklarede årsagen til årets underskud. Der var budgetteret med et underskud på 3000 kr.
og dette blev på kr. 27.129,53.
Underskuddet kan forklares med følgende poster: Der er en ekstra gavepost, dette skyldes, at gruppens 40
års jubilæum var ikke budgetteret og udgør ca. kr. 10.000,- til jubilæumsarrangement.
Der er udbetalt telefonpenge for 2 år (2015 og 2016), da dette ikke blev gjort i 2015. Beløbet for 2015
udgør kr. 6.000,Bordbænkesættet har en egen finansiering på kr. 19.300,-. Hertil kan nævnes, at der i de forgange 4 år er
investering 259.000 i udendørs anlæg og udstyr til gruppen, heraf er 235.000 kr. modtaget i fondsstøtte, så
det må siges at være en beskeden egenfinansiering.
Der blev spurgt til indestående på kontoen, der er 16.013,90 kr. på driftskontoen 102.496,35 kr.
Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og herefter blev regnskabet godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag.
5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a) forelæggelse af planer for indeværende år: Formand Finn Jensen oplyste, at sommerlejren i år er
landslejren Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde: Vi fortsætter den gode udvikling i gruppen
og følger den røde tråd i spejderarbejdet.
Fremtiden: Gruppen står fortsat over for en stor udfordring, da det nye projekt i Otterup Hallerne betyder,
at spejderhuset ikke skal bevares. Gruppen har nedsat en styregruppe, som består af Bo Lillegaard og Lau
Rasmussen, og de har gang i forhandlinger med kommunen, fundraisere, andre spejdergrupper og en
arkitekt.

c) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent:
Budgettet blev præsenteret af Anne-Mette Blaabjerg, der er budgetteret med 60 spejdere, offentligt tilskud
er sat på samme niveau, og der er afsat et beløb på 40.000 kr. til fundraising for den nye hytte.
Kontingentet er pt. på 400 kr. pr. halvår, dette ønskes bibeholdt. Dette blev vedtaget.
6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2
Det blev besluttet at fortsætte med sammensætningen i bestyrelsen med flg. kombination: 1 gruppeleder,
2 grenledere/assistenter, 4 forældre, (+ 2 suppleanter), 1 kasserer, 1 formand, 3 unge.
Bestyrelsesformanden har ikke stemmeret.
7) Valg til bestyrelsen:
a. bestyrelsesformand: Finn Jensen er på valg, og ønsker ikke genvalg. Søren Eimers stiller op til formandag
og blev valg. Søren er på valg i 2019. Søren er far til Tim som er juniorspejder. Søren har været
forældrerepræsentant i 2 år og har fået et godt kendskab til bestyrelsesarbejdet.
b. Kasserer: Anne-Mette Blaabjerg er ikke på valg, er på valg igen i 2018.
c. Unge: Christina Achton-Boel er på valg, modtager genvalg og blev valgt.
Andreas Christiansen og Mathias Christiansen er ikke på valg, på valg igen i 2018.
d. Ledere herunder mindst en gruppeleder: Palle Andersen ønsker ikke at fortsætte som gruppeleder. Lau
Rasmussen er af ledergruppen valgt som ny gruppeleder. Lau har været spejder i gruppen, første gang i
1977, og derefter tilknyttet mere eller mindre fast igennem årene. Lau er tilhænger af patruljesystemet, i
princippet hvor de erfarne lærer de mindre erfarne at tilegne sig spejderfærdigheder.
Lisbeth Achton-Boel er på valg, genopstiller for en toårig periode, er på valg i 2019.
Birgitte Andersen er valgt som lederrepræsentant for 2 år, på valg i 2019. Birgitte har været spejder på
Langeland igennem mange år, og er nu flyttet til Bederslev. Birgitte vil fungere som miniassistent indtil
sommerferien, og efter sommerferien vil Birgitte være juniorassistent. Birgitte kunne evt. være interesseret
i at starte familiespejd op, når vi engang får ny hytte.
e. Forældre: Bo Lillegaard Johansen er på valg, ønsker ikke genvalg, da han søn ikke er spejder længere. Bo
fortsætter dog i styregruppen for ny hytte.
Pernille Madsen er ikke på valg, er på valg igen i 2018.
Søren Eimers Petterson er på valg og vælges som formand for en to-årig periode. På valg igen i 2019.
Ulrik Schousboe er på valg og ønsker ikke genvalg, da han skal flytte til Sydfyn.
Som nye forældrerepræsentanter blev Bianca Giese og Bettina Andersen valgt, begge for en to-årig periode
og er på valg igen i 2019. Bettina er mor til Benjamin som er minispejder. Bianca er mor til Asbjørn, som er
juniorspejder.
f. Suppleanter:
Mette Rousing Brolund Hansen og Dorthe Vinding er på valg som suppleanter, genopstiller og på valg igen i
2019.

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet: Thilde Lindebo stiller op, Sif Emdal er suppleant. De blev
valgt. Stinna Rasmussen præsenterede kort, hvad Korpsrådet er, det er korpsets årlige ”generalforsamling”.
9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divsionsrådet:
Søren Eimers, Stinna Christiansen, Lau Rasmussen, Thilde Lindebo og Lisbeth Achton-Boel er valgt som
gruppens medlemmer af Divisionsrådet.
Stinna Rasmussen oplyser som repræsentant for Divisionsrådet, at der er Divisionsrådsmøde d. 24. april
2017.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Annette Held ønsker ikke at fortsætte som revisor, i stedet blev Mette Varnild valgt.
Tina Frederiksen stiller op som Revisorsuppleant, og hun blev valgt til dette.
11) Evt.
Bestyrelsen takkede Finn og Bo for et godt samarbejde, og ligeledes takkede ledergruppen Palle for en
mangeårig indsats som gruppeleder. Alle fik overrakt en gavekurv.

Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 28. februar 2017
Mailadresser:
Mette Rousing Brolund Hansen: mrbhhojvang@gmail.com
Bettina Andersen: bia1@live.dk
Dorte Vinding: vinding09@gmail.com
Bianca Giese: biagie42@gmail.com

