Referat fra Grupperådsmøde i 1. O4erup
Ak#vitetshuset O-erup d. 25. februar 2020 kl. 18

Formand Søren Eimers bød velkommen #l det årlige grupperådsmøde.
1) Valg af dirigent og referent: Bjarne Chris#ansen 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, der kunne s#lles spørgsmål. Beretningerne blev godkendt.
3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 med status El godkendelse: Heidi Holst Abildgaard redegjorde for
regnskabet samt for budget 2020.
Kassereren forklarede, at der i 2019 var et underskud pga. etablering af ny spejderhy-e – ﬂytning af
bålhy-en samt udgiUer #l sommerlejren 2019 i Kandersteg.
Karin fra Kong Knud Division s#ller spørgsmål #l, hvorfor regnskabet er forskelligt fra sidste år. Kassereren
forklarede, at der er blevet lavet omposteringer i samarbejde med revisoren for at gøre regnskabet mere
overskueligt fremover. Divisionskon#ngentet er højere i regnskabet end det reelle kon#ngent, de-e skyldes,
at der er andre udgiUer i denne post.
Der var ikke yderligere spørgsmål #l regnskabet, og hereUer blev regnskabet godkendt.
4) Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag.
5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremEd, herunder:
Formand Søren Eimers præsenterede:
a) forelæggelse af planer for indeværende år:
Tilbageblik på 2019: mange ak#viteter har været at klargøre det nye spejderhus, der mangler fortsat noget,
men de-e klares på ak#vitetsdage for forældre.
Info om DDS O%erup Frilu-soase: Status er, at der er indkommet fondsmidler #l et hængekøjehotel, 5
udekøkkener, 4 sheltere, 1 muldtoilet og 1 madpakkehus. Der afventes bygge#lladelse og
landzone#lladelse, og opførelses forventes i løbet af april/maj. Gruppen har fået #lladelse fra Nordfyns
Kommune #l at have brugsret over arealet bag spejderhuset i 10 år, hvor det #dligere var 1 år.

Årets sommerlejr for mikro, mini, junior, trop og klan går #l spejdercenteret Houens Odde.
Familiespejder holder sommerlejr ved spejderhuset.
Gruppens medlemstal: 79 spejdere og 15 ledere. Der er 4 familiespejdere, og vi kunne ønske ﬂere
familiespejdere. For øvrig informa#on henvises #l ledernes beretninger.

Ellers er der de sædvanlige ak#viteter med ak#vitetsdag for forældrene og gode spejderak#viteter for alle
grene.
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde:
Vi fortsæ-er den gode udvikling i gruppen og følger den røde tråd i spejderarbejdet. Der vil være fokus på
fællesskabet.
Der er al#d plads #l nye spejdere, alle er velkomne #l at opfordre nye spejdere #l at komme på besøg.
c) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsæ-else af medlemskon#ngent:
Budge-et blev præsenteret og godkendt. Formanden forklarede, at de faste udgiUer i det nye spejderhus
gør, at vi foreslår en kon#ngents#gning.
Det nuværende kon#ngent er pt. på 400 kr. pr. halvår for mikro, mini, junior og trop, og det er 400 kr. pr. år
for klanspejdere. Familiespejder er 300 kr. pr. halvår.
Kon#ngent ønskes sat op #l 450 kr. pr. halvår for mikro, mini, junior og trop - og #l 450 kr. pr. år for
klanspejdere.
Familiespejder er fortsat 300 kr. pr. halvår.
De-e blev vedtaget.
6) Fastsæ4else af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen El § 17.2
Det blev beslu-et at have ﬂg. sammensætning i bestyrelsen med ﬂg. kombina#on: 1 gruppeleder, 2
grenledere/assistenter, 4 forældre, (+ 2 suppleanter), 1 kasserer, 1 formand, 2 unge. Bestyrelsesformanden
har ikke stemmeret.
7) Valg El bestyrelsen:
a. bestyrelsesformand: Søren Eimers er ikke på valg, men Søren ønsker at fratræde, når det kan lade sig
gøre, da hans søn ikke er spejder mere. Søren præsenterede sine opgaver, så alle blev orienteret om hvad
formandens rolle er.
b. Kasserer: Heidi Holst Abildgaard er på valg og ønsker ikke genvalg. Mar#n Vogensen
(forældreresuppleant) har indvilget i at være kasserer, men vil gerne aﬂøses af en regnskabskyndig. Som
udgangspunkt vælges Mar#n Vogensen #l kasserer for 2 år. På valg igen i 2022.
c. Unge: Chris#na Achton-Boel er ikke på valg. Chris#na er på valg igen i 2021.
Lærke Kruse Jensen vælges som unge-repræsentant for 2 år. Er på valg igen i 2022.
Andreas Chris#ansen og Mathias Chris#ansen træder ud, Mathias falder for aldersgrænsen, og Andreas
træder ud.
d. Ledere herunder mindst en gruppeleder: Lau Rasmussen fortsæ-er som gruppeleder.
Lisbeth Achton-Boel er ikke på valg som lederrepræsentant. Lisbeth er på valg i 2021.
Birgi-e Andersen er ikke på valg som lederrepræsentant. Birgi-e er på valg i 2021.
e. Forældre: Pernille Madsen er på valg, modtager ikke genvalg.
Mar#n Dencker vælges som forældrerepræsentant for 2 år. Mar#n D er på valg igen i 2022.

Begna Andersen er ikke på valg, men ønsker at udtræde, da hendes søn Benjamin ikke er spejder mere.
Ulrik er suppleant og træder ind i stedet for Begna. Ulrik er på valg igen i 2021.
Diana Dencker er på valg og modtager genvalg. Diana er på valg igen i 2022.
Trine Jørgensen er ikke på valg men ønsker at træde ud af bestyrelsen, da hendes da-er Dickte ikke længere
er spejder.
Sander (far #l mikrospejder August) vælges som forældrerepræsentant, er på valg igen i 2021, aﬂøser Trine,
der mangler 1 år af sin periode.
Den endelige fordeling af poster/suppleanter mm. sker på næste bestyrelsesmøde, når bestyrelsen
kons#tuerer sig.
f. Suppleanter:
Lene Jensen (mor #l Maja og Ida Ulrich) vælges som suppleant, er på valg igen i 2021.
Pernille (mor #l Mille minispejder) vælges som forældresuppleant, er på valg igen i 2021.
8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet:
S#nna Rasmussen præsenterede, hvad Korpsrådet er; at man samles #l Korpsrådsmøde en gang årligt. Det
kan betragtes som Det Danske Spejderkorps’ generalforsamling.
Lærke Kruse Jensen og Chris#na Achton-Boel er valgt som repræsentanter #l Korpsrådsmødet.
Mads og Tea vælges som suppleanter.
9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divsionsrådet:
S#nna R., Søren Eimers, Lau Rasmussen, Lisbeth Achton-Boel og Chris#na Achton-Boel er valgt som
gruppens medlemmer af Divisionsrådet. Divisionsrådsmødet akoldes d. 15. april 2020 på Bolbro Skole.
Thilde Erlund vælges som suppleant.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Me-e Varnild ønsker at fortsæ-e som revisor.
Helle AatoUe Rasmussen - mor #l juniorspejder Carolina - ønsker at genops#lle som Revisorsuppleant, og
hun blev valgt #l de-e endnu 1 år.
11) Evt.
Pia Vogensen opfordrer #l opbakning om rengøring. Det har nogle gange været svært at få forældrene #l at
møde #l rengøring, men der er også posi#ve oplevelser. Nogle forældre er meget #lfredse med, at der ikke
betales for rengøringshjælp, andre ønsker en mere ﬂeksibel ordning. Den nye bestyrelse drøUer de-e på et
kommende møde.
Lau opfordrer #l deltagelse i ak#vitetsdagen d. 18. april 2020.
Karin fra Divisionen savnede en liste over bestyrelsesmedlemmerne ved indkaldelse, og det ville også være
ﬁnt, hvis bestyrelsesmedlemmerne præsenterer sig, når grupperådet starter. Karin opfordrer gruppens
ledere #l at tage på kursus, der gives #lskud fra divisionen. Karin orienterede også om en aUen i grejbanken,
som Divisionen står for d. 11. marts. Der er også lederdag på Ungdomsøen lørdag d. 5. september 2020.

Mads orienterede om Plan-kurser, som spejderne har været på. Det er vig#gt, at gruppens spejdere deltager
i disse kurser, så de lærer mere om patruljearbejdet. Mads opfordrede #l, at forældrene siger #l, hvis deres
spejdere gerne vil på kursus.
Søren/Lau takkede Heidi, Pernille og Begna for deres indsats i bestyrelsen.
Formanden afslu-ede mødet – og alle nød pizza’en – velbekomme.
Således opfa-et - Lisbeth Achton-Boel 25. februar 2020

