---------------------------------------------------------Gruppemøde torsdag den 26. februar. kl. 19.00
Tilstede: Claus (forældre), Dennis (forældre), Teis, John, Kristian,
Søren, Poul (revisor), Charlotte og Anders
Afbud: Jytte og Julie.
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
Ikke nødvendigt.
2.
Valg af referent og optælling af fremmødte
Referent: Anders
3.
Sidste nyt fra enhederne
Bæverne har haft overnatning i hytten med 12 børn.
Ulvene har et stabilt fremmøde på 10 – 12 børn.
Falkene er ca. 15 til hvert møde.
Troppen har 10 faste
JAKA er stadigvæk 7 stk.
Anders har bestilt hytte til gruppeweekend den 18. – 20. sep. i Ganløse ved
Farum.
Jytte og Anders har været til info møde hos kommunen, om de nye søge regler
med puljepenge og andre regler.
Den største ændring er, at de har samlet ansøgnings frister til nu kun 1 gang
om året, frem for 3 – 4 gange.
Ansøgnings fristen er 28. marts.
Den tidligere aktivitets pulje og andre 10 puljer, er nu samlet til kun 5 puljer.
Dette vil forenkle arbejdet hos kommunen, og giver god mening.
Men vi skal nu blot til at være mere på forkant med ansøgninger.
Anders har sendt en ansøgning af sted på indkøb af ny shelter.
Den størst mulige slags til 60.000 kr. uden opsætning.

4.
Grupperådsformanden fremlægger beretning
Salget af juletræer gik godt og vi skal have flere træer til næste år.
Vi solgte omkring 550 træer (500 norman og 50 rødgran).
Vi skal nok lige undersøge reglerne omkring omsætning i foreninger.
5.
Kasseren fremlægger beretning
Regnskabet var ikke lavet som lovet, kun en balance konto blev fremvist.
6.
Søgning af tilskud til sommerlejrene
Bæverlejr bliver på Næsby, hvis den bliver til noget.
Ulvelejren har udregnet et tilskud på 300 kr. pr. deltager, i deres pris på
1125 kr. Turen går til Bornholm
Juniorlejr til Tunderup på Falster.
Tilskud givet på 300 kr. pr. deltager. Pris for lejren bliver så 700 kr.
Trop / JAKA laver fælles sommerlejr. De tager på kanotur til Sverige.
Prisen er udregnet til ca. 1500 kr. netto pr. deltager.
Troppen søgte et tilskud på 400 kr. og dette blev godkendt.
Egenbetaling bliver derfor på ca. 1100 kr.
Dorthe og Maria ønsker at deltage på turen, og betaler selv for deltagelse, på
lige fod med spejderne
Oversigt på gruppens tilskud til årets lejre:
Bæverne: 200 kr. hvis det bliver til noget (primært til lederdækning)
Ulvene:
300 kr. (med 3 ledere, en hjælper og 2 tanter)
Falkene: 300 kr. (med 2 ledere)
Trop/JAKA: 400 kr. (med 2 + 2 ledere)
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.
Det er muligt at Søren gerne vil lægge jord til at den flytte op til ham, og der
skal have ting til juletræer stående. Netmaskinen og skilte.
8.
Valg af grupperådsformand
Søren er på valg
Og blev genvalgt.

9.
Valg af gruppeleder
Anders er på valg
Og blev genvalgt.
10.
Valg af 2 forældre repræsentanter
Dennis (ulve og falke forældre)
Claus (bæver og falke forældre)
Og de blev begge genvalgt.
Vi skal til sommer ud og finde flere forældre til oprykningen.
11.
Valg af revisor
Poul og Bjarne er på valg
Og de blev begge genvalgt.
12.

Eventuelt

Arbejdsdag
Der er dømt arbejdsdag lørdag den 21. marts
Her skal der laves raftetårn færdig, og oprydning af træ på grunden.
Skal vi have sommerlejr aktiviteter?
Dette blev drøftet, og vi blev enige om, at det ikke vil kunne give nok.
Fortdag i sep.
Det vil igen blive lavet spejderdag på fortet, for alle FDF, DDS og KFUM i Greve
kommune.
Claus Kofoed har sagt ja, til at stå for planlægningen for vores gruppe,
sammen med 1 eller 2 JAKA medlemmer.
Dennis havde nogle spørgsmål, som blev besvaret.
John kunne fortælle, at det store åbnings arr. Ved trylleskoven, som vi havde
deltaget i, desværre ikke blev til noget i år.
Vi skal overveje, om vi skal ud og finde et andet pr. arr. Som kan give lidt
afkast af sig.
Kristian vil snakke med Morten i Super Best, om vi skal lavet et fælles
fastelavns arr. til næste år.
John vil gerne have fyldt raftegården op med rafter.
Der blev snakket lidt om det, og vi endte med, at han til næste møde, kommer
med en ønskeseddel for indkøb og så tager vi en snak om hvad vi vil gøre af
indkøb.

Rengøring af hytten.
Den har været mangelfuld og derfor har vi opsagt den tidligere rengørings
hjælp. Anders har snakket med 2 tidligere medlemmer, som gerne vil have
jobbet.
De er startet og det er blevet rigtigt flot.
Nye bævere fra børnehaverne
Charlotte og Anders laver noget pr. til børnehaverne og hænger det op, inden
at de skal rykke til SFO´en 1. april (efter påske)
Tilskud til raftetårn.
Anders indsender regnskab for raftetårnet, som ny står færdigt, i forhold til
ansøgnings krav.
Referatet er skrevet af Anders den 3. marts

