
 

 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
Gruppemøde torsdag den 6. marts. kl. 19.00 

 
Tilstede: 

Jytte (kasserer), John, Kristian, Julie, Charlotte, Claus (forældre rep.), Søren 
(formand), Poul (revisor), Anders, Dennis (forældre rep.) 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 

Ikke nødvendigt. 
 

2. Valg af referent og optælling af fremmødte 
Referent: Anders, ingen stemmetællere. 

 

3. Sidste nyt fra enhederne 
10 bæver – 3 nye 

18 ulve 
18 falke 

10 trop 
6 klan 

 
4.  Grupperådsformanden fremlægger beretning 

Der er mange ture i foråret. 
Vi tog derfor snakken, om vi skal flytte gruppeweekenden til efteråret, hvor 

der ikke er så mange ture. 
Er det tid, til at skifte hytte, og prøve noget andet, efter at have haft den 

samme i 3 år ? 
 

5. Kasseren fremlægger beretning 

Der står 218.000 i banken. 
295 kr. i tilskud pr. barn. 

Regnskabet var på dagen ikke færdigt. 
(det blev udleveret til Anders på gruppeweekenden) 

 
 

 
 

 



6. Søgning af tilskud til sommerlejrene 

Der blev snakket en del, om hvor meget der bør gå til tilskud til spejdernes 
sommerlejre. Efter en del snak, blev der efter ansøgning fra flere enheder 

givet tilskud. Ulvene ønskede ikke tilskud, da de hellere ville vente til året 
efter, hvor turen skal gå til Bornholm, som er noget dyrere. 

 
Tilskud til enhederne blev som følger: 

 

  Lejr pris:  Tilskud:  Pris: 
 

Bæverne:  500 kr.  200 kr.  300 kr. 
Ulvene:  650 kr.  150 kr.  500 kr. 

Falkene:  1500 kr.  500 kr.  1000 kr. 
(Derudover gives gratis lederbørn til Anders og Søren) 

Trop + klan: 1750 kr.  550 kr.  1200 kr. 
 

7. Indkommende forslag i øvrigt 
Den grønne container, som står hos Jytte skal snart tømmes og køres væk. 

Når vi har bygget raftegård og skur færdig, flyttes alle ting ned til hytten. 
 

8. Valg af grupperådsformand 
Søren blev genvalgt. 

 

9. Valg af grupperådsassistent 
Kristian blev genvalgt. 

 
10. Valg af 2 forældre repræsentanter 

Dennis (ulve og falke forældre) 
Claus (bæver og falke forældre) 

 
11. Valg af revisor 

Poul blev genvalgt. 
 

12. Eventuelt 
Den nye trailer er indkøbt, om kommer til at stå hjemme hos Anders. 

Bookning af den, gøres på mail til Anders. 
Spejderture kommer i første række, og vil altid gøre det. 

Privat er også muligt. Lås og ledning er i orden.  

Den gamle kommer ned i hytten og stå, og den får lov til at leve, så længe det 
er forsvarligt ☺ 

 
Børnegudstjeneste. 

Anders vil sammen med Karlslunde kirke være med til at lave nogle 
børnegudstjenester, sammen med FDF i landsbyen. 

Mere om dette til ledermødet. 
(efterfølgende er der sat datoer for 4 af disse arr.) 



Gruppeweekend 2014 

Bæver  5 + 2 
Ulve  14 + 3 

Falke  15 + 3 
Trop + klan 6 + 1 

 
DM i Spejd. 

Kort info til lederne, Anders er med til at afvikle weekenden på Næsby Centret. 

 
Lodsedler. 

Vi sender 200 stk. retur til 55 nord, inden udløbsfrist medio marts. 
 

BUS. 
Kristian fortalte kort om hvad de havde snakket om til sidste møde. 

Den nye skolereform fylder end del og skolerne er ude efter at høre, hvad vi 
som fritids foreninger kan byde ind med, og tilbyde skolerne noget hjælp. 

Søren og Anders bød ind på opgaven, og vil være med til informationsmøder. 
 

Spejderdag 2014 
Anders tager kontakt til plejecentret og hører om hvad de er til, og om vi skal 

være med til at lave noget fælles. 
Hvis der ikke sker noget, så laver vi vores egen dag, som vi plejer. 

 

Arbejdsdag  
Der er dømt arbejdsdag lørdag den 26. april. 

Her skal der laves raftetårn færdig, og oprydning af træ på grunden. 
 

Herefter sluttede vi mødet af og gik hjem. 
 

 
 
Referatet er skrevet af Anders den 22. marts 


