Referat fra Grupperådsmøde i 1. Otterup
Virtuelt grupperådsmøde d. 23. marts 2021 kl. 18-19

Christina Achton-Boel bød velkommen til det årlige grupperådsmøde.
1) Valg af dirigent og referent: Christina Achton-Boel blev valgt som dirigent, Lisbeth Achton-Boel som
referent.
Christina præsenterede den nuværende bestyrelse for deltagerne.
2) Godkendelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: Grupperådsmødet er lovligt indkaldt. Først
præsenterede lederne for hver enkelt gren sig og fortalte kort om deres aktiviteter og det nuværende antal
medlemmer. Gruppeleder Lau fortalte kort om gruppelederens opgaver i 2020, det var et meget
anderledes år, som det står nævnt i beretningen. Formanden refererede også kort lidt nyt fra formanden.
Beretningerne var sendt ud pr. e-mail på forhånd (sammen med indkaldelse og regnskab), og blev derfor
ikke gennemgået i detaljer, der kunne stilles spørgsmål. Beretningerne blev godkendt.
3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 med status til godkendelse: Pernille Holmegaard redegjorde for
regnskabet.
Kassereren takkede for ordet og for tilliden til at passe kasserer-posten. Pernille har overtaget regnskabet
pr. 1. januar 2021, og hun sætter stor pris på det høje aktivitetsniveau i gruppen.
Pernille forklarede, at der er et par tekniske fejl i regnskabet, der er en indtægts del og en udgiftsdel, det er
selvfølgelig vigtigt, at man bruger den rigtige konto, men selvom man bruger en forkert konto, så er det
resultatet i banken, der er det eneste regnskabsmæssige aktiv, og den stemte pr. 31/12 2020. Det er konto
1410, konto 1450 samt 2510, fortegnet er forkert, det hænger dels sammen med en debitor/kreditor
samlekonto, som ses nederst ved balancen. Kassereren vil rette op på dette i indeværende år.
I 2020 har der ikke været aktiviteter af nogen særlige karakter, det betyder også ingen særlige regninger til
aktiviteter. Til gengæld har gruppen aldrig modtaget så mange fondsmidler og tilskud til ombygning som i
2020. Det kan ses i regnskabet, det er virkelig en post, der er tydelig med en indtægt på kr. 585.000,00.
Kassereren forklarede, at det måske springer i øjnene, at konto 2090 Diverse udgifter, er på -50.000 kr.,
beløbet er et privat lån, man modtog fra Lisbeth i juni 2020 og tilbagebetalte i november 2020, for at man
kunne betale en større regning, idet fondsmidler og tilskud sjældent kommer samme dag, som de er
godkendt. Ud af de kr. 585.000,00 er der brugt kr. 390.000,00, den største grund til, at kassen ikke er tømt,
er takket være den vanvittige frivillige opbakning fra få, men gode dedikerede frivillige, som gruppen har
været heldige at kunne trække på. Pernille takker alle de frivillige.
Differencen mellem de to store tal er rundt regnet kr. 195.000,00, det er ikke det, der står som årets
resultat, årets resultat er kr. 131.528,27, det betyder at gruppen, har brugt mere end de kr. 54.000 der er
kommet ind som kontingent. Dette understreger vigtigheden i både kontingent og tilskud.
(I alt er der modtaget 1.082.135,00 kr. i fondsmidler siden 2013.)
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:
Gruppens udviklingsplan:
Gruppelederassistent Mads Holst Pedersen præsenterede gruppens udviklingsplan
DDS har vedtaget korpsets udviklingsplan, og Mads præsenterede 1. Otterups udviklingsplan, som er
inspireret af korpsets udviklingsplan.
Modige børn og unge: Vores spejdere skal udfordres til at blive mere modige i fællesskab, alene og på alle
niveauer. Igennem oplevelser, som vores spejdere ikke ville have fået udenfor spejderbevægelsen, skal
spejderne have rykket deres grænser. Der skal være plads til at sige fra og tal, fejle og rum til at tage
chancer.
Urban Scouting: Spejderne skal opleve forskellige rum for spejderarbejdet - både storbyen, lokalområdet og
naturen. De skal lærer, afhængigt af alder, at færdes fornuftigt (praktisk og socialt) i de forskellige rum.
Samtidig skal vores spejdere opleve aktiviteter de kender fra et rum brugt i et andet rum, og se at
forskellige rum giver muligheder for nye og unikke aktiviteter.
Bæredygtighed i børnehøjde: Vores spejdere skal opleve at bæredygtighed er et grundlæggende princip i
vores spejderarbejde. Vi inddrager vores spejdere i at passe på vores udstyr og grej, og vores spejdere
forstår, at det er afgørende for vores spejderarbejde. Samtidig skal vores spejdere opleve at deres arbejde
med bæredygtighed rækker ud over gruppens egne rammer.
Flere ledere: I 1. Otterup Gruppe skal det være nemt at blive og være leder. Lederfællesskabet skal opleves
både givende og større end lederens egen gren. Vi arbejder for at man kan være leder på forskellige måder
og niveauer. Samtidig skal vi sikre, at vi prioriterer vores ledere og skaber lederpleje hvert år. Sidst skal vi
sikre at alle vores spejdere introduceres til ledergerningen (igennem børn leder børn), men at det i sidste
ende er lystdrevet.
Vildskab i naturen: Vores spejdere skal opleve at naturen er at rum, hvor der er plads til at være vild.
Naturen skal bruges i alle dens former, og i løbet af ens spejderliv, skal man have oplevet det hele (vand,
bjerge, strand, skov, mark, eng osv.)
Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent:
Budgettet blev præsenteret af Pernille. Der er nærmest lavet en kopi af budget 2020 naturligvis med
nødvendige stigninger/justeringer, men allerede efter udsendelse af budget, er der sket ændringer, idet der
er modtaget 102.000 kr. til kloakering og ny græsslåning i Friluftsoasen.
Det nuværende kontingent er pt. på 450 kr. pr. halvår for mikro, mini, junior og trop, og det er 450 kr. pr. år
for klanspejdere. Familiespejder er 300 kr. pr. halvår.
Dette fortsætter uændret.

6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2
Det blev besluttet at have flg. sammensætning i bestyrelsen med flg. kombination: 1 gruppeleder, 1
gruppelederassistent, 2 grenledere/assistenter, 4 forældre, (+ 2 suppleanter), 1 kasserer, 1 formand, 2
unge.
7) Valg til bestyrelsen:
a. Bestyrelsesformand: Martin Vogensen er ikke på valg. På valg igen i 2022.
b. Kasserer: Pernille Holmegaard er på valg og modtager genvalg. På valg igen i 2023.
Medlemsansvarlig: Christina Achton-Boel stiller op og blev valgt. Christina er på valg igen i 2022.
c. Unge: Lærke Kruse Jensen modtager ikke genvalg. Christina Achton-Boel er på valg, kan ikke genvælges
pga. alder.
Asbjørn Giese Jensen stiller op. Asbjørn blev valgt. Er på valg igen i 2023.
Tea Jensen stiller op som ung i bestyrelsen, Tea blev valgt, er på valg igen i 2023.
d. Ledere herunder mindst en gruppeleder: Lau Rasmussen fortsætter som gruppeleder, på valg igen i
2023.
Mads Holst Pedersen stiller op som Gruppelederassistent, blev valgt, på genvalg i 2022.
Lisbeth Achton-Boel er på valg som lederrepræsentant, modtager genvalg. Lisbeth blev valgt. På valg i 2023.
Birgitte Andersen er på valg, modtager ikke genvalg.
Jesper Christiansen stiller op, blev valgt. På valg i 2023.
e. Forældre:
Martin og Diana Dencker er ikke på valg. På valg igen i 2022.
Ulrik Aatofte Rasmussen er på valg, modtager genvalg. På valg igen i 2023.
Sander Tanderup er på valg, modtager ikke genvalg.
Der mangles en forældrerepræsentant mere, og her meldte Jette Hansen (mor til juniorspejder Malou) sig.
Jette er på valg igen i 2023.
Den endelige fordeling af poster/suppleanter mm. sker på næste bestyrelsesmøde, når bestyrelsen
konstituerer sig.
f. Suppleanter:
Lene Jensen er på valg som suppleant, modtager genvalg. Blev valgt, er på valg igen i 2022.
Bianca Giese stiller op som suppleant, blev valgt. Er på valg igen i 2022.
Der er bestyrelsesmøde torsdag d. 8. april 2021 kl. 19-21.

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet:
Christina præsenterede kort, hvad Korpsrådet er; man samles til Korpsrådsmøde en gang årligt. Det kan
betragtes som Det Danske Spejderkorps’ generalforsamling.
Tea Jensen og Mads Holst Petersen er valgt som repræsentanter til Korpsrådsmødet.
9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet:
Stinna R. har tidligere været i Divisionsrådet, Stinna præsenterede kort, hvad Divisionsrådet er.
Stinna R., Martin Vogensen, Lau Rasmussen, Lisbeth Achton-Boel og Christina Achton-Boel er valgt som
gruppens medlemmer af Divisionsrådet. Divisionsrådsmødet afholdes 31. maj 2021 kl. 19.30-21.30.
Mads Holst Pedersen vælges som suppleant.
10) Valg af revisor og revisorsuppleant:
Mette Varnild ønsker ikke at fortsætte som revisor.
Pernille præsenterede kort revisorens rolle i gruppen: at gennemse regnskabet for gruppen enten i løbet af
året eller efter årets afslutning. Der er elektronisk adgang til regnskabet, hvis det ønskes.
Maria (mor til Silas juniorspejder) stiller op som revisor. Maria er valgt. Er på valg igen i 2022.
Sif Emdal stiller op som revisorsuppleant. Sif er valgt. Er på valg i 2022.
11) Evt.
Bjarne spørger, om revisor godt må være medlem af gruppen. Dette blev drøftet, og herefter meldte Maria
sig som revisor. Tusind tak.
Jesper siger tak til Lene for de lækre goodie-bags.
Lisbeth opfordrer alle til deltagelse i aktivitetsdagen d. 10. april 2021. Lau opfordrer til, at man også bakker
op, når der skal plantes læhegn ved hytten. Nærmere følger, når datoen kendes.
Lau fortæller, at gruppen holder Nat i Naturen 29-30. maj. Målgruppen er troppen med venner, så der gives
hermed opfordring til det.
Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 23. marts 2021

