
 
 

 
 

 
 

 

 
---------------------------------------------------------- 
Indkaldelse til gruppemøde torsdag den 3. marts. kl. 19.00 

 
Tilstede: Poul (revisor), Jytte (kasserer), Kristian, Anders, Claus (forældre), 

Søren (grupperådsformand), og Charlotte. 
 

Afbud: Dennis, John og Teis.  
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
Det blev undladt, da vi ikke var så mange. 

 

2. Valg af referent og optælling af fremmødte 
Det blev undladt, da vi ikke var så mange. 

 
3. Sidste nyt fra enhederne 

Bæverne er stadigvæk mange, og 20 – 25 på hvert møde. 
 

Ulvene har ca. 15 til hvert møde (og pt. 3 børn med damp) 
Dettes snakkede vi lidt om, og er enige om at de ikke skal ødelægge for meget 

af det gode arbejde for alle andre. 
Susanne stopper som daglig ulveleder til sommer, men vil gerne være med til 

ture og arr. 
Kristian, Dorthe og Martin skal snakke om, hvordan deres sammen arbejde 

skal køre fremover. 
Evt. kan Anders komme og være med til mødet ? 

 

Falkene har 12 -15 spejdere til møderne. 
Jakob er stoppet som leder i gruppen, da han er flyttet til nyt arbejde i 

Nordsjælland. 
Klanen hjælper til ved DM og får selv en god oplevelse ud af det. 

Søren tager med til junior weekend i slut april. 
 

Ørnene, John var ikke til stede og derfor ingen fortælling om dette punkt. 
 

JAKA var heller ikke til stede, og derfor heller ikke noget nyt fra dem. 
 

 
 

 
 

 

 



4.  Grupperådsformanden fremlægger beretning 
Ingen tale fra Søren. 

 
5. Kasseren fremlægger beretning 

Regnskabet blev fremlagt, og vi sad og snakkede lidt om regnskabet. 
(Se det vedlagte) 

 

6. Søgning af tilskud til sommerlejrene 
Anders fortalte, at der var indhentet 2 tilbud på bustransporten til Tyskland. 

Der var en pris forskel på 20.000 kr. og derfor valgte vi det selskab som 
Anders og Charlotte kender. 

Bussen koster 47.000 kr. for en dobbeltdækker, og giver plads til 70 personer. 
 

Vi blev enige om, at gruppen dækker bussen og man selv betaler lejren og 
udflugter. 

Herudover vil Søren stille en kassebil til rådighed, som skal bruges til indkøb 
og transport af telte og kasser. 

Men da ørne og klan skal ud klatre, og betale for voksen priser flere steder, vil 
deres pris blive lidt dyrere, nemlig 250 kr. ekstra. 

Der var bred enighed bland de fremmødte, at det var ok at have en pris diff, 
da de store skal betale ekstra for deres ting, og så er det nogle dyrere ting de 

skal du til. 

 
Prisen blev herefter sat til følgende: 

 
Bæver – ulve – falke: 1100 kr. 

Ørne –JAKA:  1350 kr. 
 

Tilmelding senest den 12. maj (og slut frist den 31. maj). 
Restbeløbet betales senest den 1. juli. 

 
Kristian spurgte om der kunne blive mulighed for at give en søskende rabat ? 

Grundet den billige bus, blev der snakket om dette, og vi blev enige om,  
at der gives yderligere en rabat på 100 kr. pr barn i rabat. 

 
(Anders har efterfølgende lavet tilmeldingen, og der er muligt at betale via 

mobilepay til Anders, eller betale til gruppens konto). 

 
 

7. Indkommende forslag i øvrigt 
Ulvene ønsker sig et bål komfur, da de bruger mange møder omkring bålet, og 

er meget ude. 
 

BUS: Der vil komme nogle penge, da BUS har penge i overskud, som deles ud 
til alle grupper, efter medlems antal. 

BUS. – der vil i år ikke være nogen oprydning efter Sankt hans. 
Denne opgave er givet til andre. 

 
BUS- Fort dysten afholdes torsdag den 26. maj. 

(denne uge vil alle lægge deres møder om torsdagen, og dermed deltage i 
dette arr. 

 

 



 
Udvidelse af hytten. 

Claus Kofoed har lavet en tegning, til udvidelse af hytten, go vi har sendt en 
ansøgning af sted til Greve kommune (Grevepuljen) om penge. 

Budgettet er lavet til 300.000 kr. og lavet ud fra, at vi bestiller en håndværker 
til at gøre arbejdet. 

 

Elektriker til lys i raftegården – det skal laves nu !!! 
Containeren ved Jytte skal tømmes og det skal gøres snarest. 

 
8. Valg af grupperådsformand 

Søren blev genvalgt. 
 

9. Valg af grupperådsassistent 
Kristian blev genvalgt 

 
10. Valg af 2 forældre repræsentanter 

Dennis og Claus blev begge genvalgt 
 

11. Valg af revisor 
Poul og Bjarne blev begge genvalgt 

 

12. Eventuelt 
Søren nævner over for Jytte, at det skal være hendes valg at stoppe som 

kasserer. 
Hun skal ikke føle sig bundet til opgaven, da hun trods alt har været med i 

mange år. 
Så vil vi prøve at finde en afløser. 

Dette vil vi snakke om senere !! 
 

Bastian har lavet et skole projekt, hvor han har lavet et mærke til Karlslunde 
gruppe. 

Det viser at sig nemlig, at der før den store kommune reform i 1970, var et 
våbenskjold tilhørende den daværende Karlslunde – Karlstrup kommune. 

Det er med dette våbenskjold, at han har taget sit udgangs punkt. 
 

Vi syntes godt om det, og Anders går i gang med at lave mærket og sætte det 

i gang, hos en producent. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Referatet er skrevet af: Anders 


