
 

 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
 

Indkaldelse til gruppemøde mandag den 30. nov. kl. 19.00 
 

Fremmødte via computeren; 
(Søren formand, kasserer Maria, Gruppeleder Anders, Claus K, Jan B, Teis, 

Kristian og Susanne, Berit + 3 bæverledere; Charlotte, Martin og Sarah 
12 stemmer 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent (Teis på computeren) 
 

2. Valg af referent og optælling af fremmødte 
 - Anders er villig og Teis holder styr på skærmen 

 
3. Sidste nyt fra enhederne 

 
Bæverne:  Mange nye medlemmer   12 – 14 bævere 

Ulve: Har mange piger   16 – 18 ulve 
Falke: Tager paletmærket   25 falke 

Ørne: Skiftende ledere og møder  4 – 6 ørne 
Elgene: Mangler inspiration til møderne 3 faste  

og 2 på efterskole 

 
4.  Bestyrelsesformanden fremlægger beretning 

Der er ikke sket så meget, sa der store dele af året, har været lukket ned for 
mange aktiviteter, pga. coroan. 

Tilbygningen er sat i bero for nu. 
Kristian spørger ind til en delvist udbygning. 

Claus K spørger ind til, hvem som vil såt for udbygningen. 
- Søren fortæller at Klingenberg er på. 

Udbygningen koster ca. 800 – 900 T at udføre. 
 

Hvis projektet skal blive en realitet, så skal det hold på banen, og nedsætte en 
arbejdsgruppe 

 
 

 



5. Kasseren fremlægger beretning 

Regnskabet bliver sendt ud med referatet. 
Ny revisor er fundet og regnskabet er gennemgået uden anmærkninger. 

Og det en ekstern Dorte Hjort. 
 

Tab af kontingentet, da folk har meldt sig ud, og så er der ikke blevet 
opkrævet kontingent. 

 

Alle enheder bliver opdelt i regnskabet, således at de fremgår særskilt. 
 

Vindues pudsning er blevet noget dyrt, og derfor er Anders nu gået ind i sagen 
og er ved at finde et nyt firma, som ikke tager så meget for opgaven. 

 
Maria har lidt udfordringer med regnskabet, da det kører anderledes end 

normalt. 
 

6. Indkommende forslag i øvrigt 
 Ny regnskabs periode / Kasserer Maria 

Maria ønsker at ændre regnskabsperioden, så den følger spejderåret. 
1. september til 31. august. 

Kommunen har på forhånd godkendt den ændrede periode. 
 

Alle stemmer for forslaget 

 
7. Valg af bestyrelsesformand 

Søren Eisbo blev genvalgt 
 

8. Valg af 1 gruppeleder assistent 
Kristian er villig til genvalg. 

 
9. Valg af 2 bestyrelses medlemmer 

- Forældre repræsentanter 
(Vi har 2 siddende, men skulle gerne bruge 2 mere) 

Der er måske en ny bæverforældre, som kan være en mulighed ? 
 

10. Valg af revisor 
Vi prøver i forældregruppen i det nye år, men ellers vil Dorte Hjort gerne stå til 

rådighed. 

 
 

 
 

 
 

 
 



11. Eventuelt 

Karlslunde spejdergruppe vandt korpsets konkurrence ved salg af lodsedler. 
Har derfor vundet et beløb på 15.995 kr. 

Det beløb er overført til 55 Nord, hvor vi så kan købe varer for pengene, med 
tiden. 

 
Vi vil gerne have et fast tag over terassen, og her vil Claus og Søren kigge på 

en løsning 

 
Skilt med gruppens info, skal laves og sættes op i rammen på huset. 

Her skal kontakt info og gruppens hjemmeside fremgå. 
 

Budget udvalg: 
Budget udvalget skal igen på banen, og det består af følgende; 

Alex, Kristian, Jan B og Charlotte + Maria. 
 

Gruppens nye vedtægter, skal fremgå af hjemmesiden. 
 

Referater fra gruppens årsmøder, bør ligge på hjemmesiden. 
 

Referatet er skrevet af Anders Peterson 
 


