KARLSLUNDEGRUPPE
--------------------------------------------------------Indkaldelse til gruppemøde torsdag den 30. marts. kl. 19.00
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
Anders Peterson blev enstemmig valgt
2.
Valg af referent og optælling af fremmødte
Maria Frederiksen blev enstemmigt valgt til referent
Følgende enheder var til stede:
Nina (ny tropleder), Maria (ny kasserer), Teis, Poul (revisor), Søren, Charlotte,
Martin, Anders, John, Claus Kofoed,
Afbud fra: Kristian, Dennis og Claus Basse.
3.
Sidste nyt fra enhederne
Bæver: Charlotte fremlagde herunder nyeste info for bæverne. Der er pt. 1718 bævere, dermed ingen nye siden sidst. Der er desværre heller ikke været
meget interesse efter børnehaven har været i hytten, men der er enkelte der
har vist lidt interesse.
Ulvene: Martin fremlagde herunder at der netop er afsluttet superheltemærket
i gruppen, med stor glæde. Mærket burde komme med posten inden længe.
Falkene: Anders kunne herunder berette, at 13-14 unge, som gælder sig til at
komme til møderne. Der forventes til sommer ca. 4-5 til oprykning. Der er
planlægning til juniorweekend, som der snart skal til. Herudover er der
begyndt planlægning til spejdernes lejr.
Ørnene: John præsenteret glædeligt den nye forældrehjælp til ørnene – Nina,
som var med for første gang i sidste uge. Der kunne med glæde fortælles, at
en af ørnene skal til diamantkursus og der opfordres fortsat jævnligt til
rolands-kurserne. Der er enkelte ørne som netop har taget 5 km baglænsmærket, som har inspireret de øvrige som forventes at tage dette til de
kommende møder.

Jaka: Teis kunne beretter at der pt. Er 11 i gruppen når de er fuldtallige, men
til møderne er der mellem 2-8 der møder op. Der planlægges fortsat forskellige
aktiviteter uden for hytten, herunder opsat møde med greve skydeforening og
Klatre ude i Blocks-and-Walls. Der er igangsat planlægning til sommerlejr. Der
er planlagt en meget primitiv tur til Sverige.
4.
Grupperådsformanden fremlægger beretning
Formanden kunne berette at han synes at det har været en meget spændende
år og er fortsat glad for den gode opbagning der har været i året.
Særligt blev der sagt stor tak for sommerlejr i Tyskland. Herunder rigtig godt
arrangeret, dog skal vi fremadrettet være opmærksomme på hvor langt
bussen kan komme frem til lejrpladsen. Formanden nævnte at der ikke i år var
afholdt fastelavn – men dette arrangement var heller ikke savnet, da der er
blevet anvendt ressourcerne til øvrige sammenkomster.
Juletræssalget var gået over alt forventning og særligt blev fremhævet
samværet og hyggen i december. Ved nedtagningen og fældning af træer,
skulle rettes en tak fra skovfogeden, som var imponeret.
Formanden sætter stor pris på de traditioner som var begyndt at blive bygget
op i gruppen.
Hytten har i året været udlejet til en børnehave i 3 mdr. hvilket har været
tilfredsstillende og særligt attraktivt, da der var opnået et godt tilskud til
gruppen. Flere er dog lettet for at alle deres kasser og ejendele er fjernet. Der
vil tages til overvejning, om man vil indgå en lignende aftale til næste år.
Formanden meldte ud, at han meget gerne ville have tilbagemeldinger,
såfremt der var voldt skade på udstyr eller indretning i hytten efter
børnehaven, således dette kan rapporteres op til kommunen.
Til sidst ville formanden igen blot melde ud at han synes året er gået rigtig
godt og tak for alt opbakningen fortsat.

5.
Kasseren fremlægger beretning
Forinden mødet var der udsendt kopi af årsregnskabet. Kasseren havde kun en
enkelt yderligere ting af kunne berette, hvilket var en fejlagtig datering.
Ikke yderligere spørgsmål blev stillet hertil.
Kasseren meldt ud, at regnskabet var blevet godkendt af revisor og kommune
uden yderligere bemærkninger.

Anders kunne hertil supplere med info om det nye medlemssystem, som har
nogle rigtig gode funktioner vi med fordel kan på sigt begynde at tage i brug –
mere om dette senere.
Hertil havde Anders gjort en større arbejde i at få registreret alle
gruppemedlemmer (aktive som passive) og kunne hertil berette faktiske
tilmeldte og udvikling i årene.

6.

Søgning af tilskud til sommerlejrene
Spejderne har fået deres andel.
Bævere og ulve kan søge

Der blev kort vendt de allerede tidligere disskoteret tilskud til sommerlejr,
hertil ingen yderligere indvendinger. Ulvene meldt ud, at der ikke var behov for
tilskud, da den allerede have givet kompensation er tilstrækkelig. Tilsvarende
var budskabet fra bæverne, at der heller ikke var behov for yderligere, idet der
var planlagt en primitiv sommerlejr ved Amagerhuset på Falster.
Til den store spejderlejr var der forhåndstilmeldt 30+ deltagende til sommer.
Desværre har der været et større frafald, dermed pt kunne berette om
følgende tilmeldte:
Falkene = 7 (herunder 2 piger og 5 drenge)
Ørnene = 15
Der blev besluttet at fravælge fællestransport, da det ville være en billigere
løsning at bestille nogle ”orange” billetter.

7.

Indkommende forslag i øvrigt
Ansøgning af tipi til klanen
Valg af nye medlemmer til BUS i Greve.

Der er for Jaka ansøgt om en ny tipi, da den gamle måtte konstateres ikke at
kunne holde vand ude. Der er her forsøgt at imprenere op til flere gange. Teis
har lagt oplag til ny Tipi hos Anders.
Forslaget om ny Tipi faldt godt på plads.
I mellemtiden havde Anders holdt godt øje med ansøgning og faldt over den
ønskede Tipi til en rigtig billig penge og dermed kunne til møde præsenteret
den ny anskaffede Tipi.

Der er blevet spurgt rundt om en ny BUS i Greve og hertil har Claus Kofoed
vist en vis interesse for at deltage som leder. Dog før han endeligt kunne sige
ja, vil han foretage nogle forespørgsler til tidligere BUS om omfanget af
opgaven.
8.
Valg af gruppeleder
Anders blev herunder enstemmigt genvalgt til gruppeleder
9.

Valg af kasserer
Jytte stopper nu, og Maria har tilbudt på lederdagen,
at overtage posten

Maria blev præsenteret som mulig til kasser-posten og blev enstemmigt
vedtaget som den nye kasserer. Der er dog aftalt en overgangsperiode med
Jytte til sommer.
10.
Valg af 2 forældre repræsentanter
Dennis og Claus Basse fortsætter, men vi prøver igen til sommer at få nogle
flere ind i grupperådet.
11.

Valg af revisor
Begge de to revisorer stopper sammen med Jytte, og vi skal derfor
have valgt en eller to til denne opgave.
Anders har skrevet til Dennis og hørt ham om det er en opgave for
ham, nu han desværre ikke kan deltage til aftenens møde.

Dennis har vist en interesse for posten – der blev dog vagt lidt bekymringer for
om der er tilstrækkelig uafhængighed. Dette vil Anders følge nærmere op på.

12.
Eventuelt
Intet yderligere at berette.
Der takkes for et godt møde.

