
 

 
 

 
 

 

---------------------------------------------------------- 
Indkaldelse til gruppemøde torsdag den 21. marts. kl. 19.00 
 
Afbud fra: Kristian, John,Claus (Felix) og Maria (kasserer) 

 
Tilstede: Charlotte, Martin, Anders, Alex, Teis, Søren, Jan (Victor), Mette 

(Andreas), Claus, Dennis (Anders – ørn). 
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

Udgår, da vi ikke var så mange. 
 

2. Valg af referent og optælling af fremmødte 

 
Udgår, da vi ikke var så mange. 

 
3.  - Sidste nyt fra enhederne  

 
Bæverne; 8 – 10 børn. 

Tager mærke, som er lidt krævende, og det tager bare mange møder. 
Skal på sommerlejr til Osted, i Sct. Georg hytten. 

Den holdes fra søndag den 7.juli – torsdag den 11. juli. 
Der skal være min. 6 børn, før at det bliver gennemført. 

 
Ulvene; har taget kokkemærket med stor fornøjelse for alle børn og ledere. 

De skal til Næsby centret, og tager på kombi hike, hvor de sejler ud i kano og 
overnatter i telte, og så går de hjem. 

Den holdes fra lørdag den 29. juni til torsdag den 4. juli. 

 
Falkene; Har lavet bålkapper i januar, og skal på junior weekend på Næsby 

centret den 3. – 5. maj. 
 

Ørnene; udgår da John ikke var tilstede. 
 

Elgene; De er vokset, og stod for det meste af programmet lørdag, da vi holdt 
fælles dag på gruppeweekenden. 

 



JAKA; De har holdt få møder, da mange er flyttet fra området. 

De skal på sommerlejr til Gudenåen og sejle i kano. 
De har valgt at holde i august, efter sommerferien er slut, og inden at de 

starter op på studier i sep. 
 

4.  Grupperådsformanden fremlægger beretning 
 

Søren har været med til distriktsmøderne, og der er derfor med til at se og 

høre hvad der rører sig hos de andre grupper i distriktet. 
 

Greve kommune har meldt fra til SL 2022, da de har penge problemer. 
(Der ligger en stor renovering af Strandskolen) 

 
Tilbygning af hytten; 

Vi har fået lov til at opføre bygningen, men vil ikke blive støttet med penge fra 
kommunen. 

Så vi skal selv ud og finde penge, udover de midler vi selv har sparet op. 
 

Claus fortæller om tegning 2 og den lillebror model af hytten, vi har tænkt på 
og ønsket. 

Tilladelsen ligger klar hos kommunen, og vi har holdt møder med dem omkring 
det. 

 

Nyt møde om tilbygningen skal sættes i søen. 
Alle medlemmer i gruppen over 17 år skal have en indbydelse til mødet. 

Beslutning + udvalg skal sættes i gang. 
Søren skal omkring kommunen før mødet. 

Vi sætter en dato i sep. / okt. 
 

- Tegningen kommer ud med referatet, som fil. 
 

5. Kasseren fremlægger beretning 
 

Da Maria ikke kunne være med til mødet (pga. arbejde), læser Anders en mail 
op fra Maria, og hun har følgende punkter. 

 
1. Der skal laves et budget for sommerlejren og sendes til kasseren, forud for 

afholdelse. Så har hun lidt at holde det op imod før regnskabet afleveres. 

Ønskes et á conto udlæg kan dette gøres, og aftales med kasserer herom. 
 

2. Transportudgifter skal gøres ved at man lægger boner i regnskabet og ikke 
gøres efter km. takst. 

(Dette gav en større snak til mødet, og udfaldet blev da også, at vi blev enige 
om, at det er måden at gøre det på fremover) 

 
 



3. Indmeldelse og udmeldelse. 

Det er vigtigt at vi får besked op dette. 
Der gives besked til Anders, via mail, og det gøres efter en mail fra 

forældrene. Hvis I bare modtager en besked og sletter dem af egen liste, så 
kommer vil til at betale kontingent til korpset, og der vil komme mails ud til 

medlemmet via systemet, når der sendes ud med info. 
De vil også modtage kontingent, og der er som regel her, at de så skriver til 

kasseren og spørger hvorfor de får en opkrævning, når nu at de er meldt ud, 

og har givet besked til lederne. 
(Anders har modtaget 3 tilmeldinger fra ulve, som er underskrevet i sep. / okt. 

2018, Det er bare MEGA ærgerligt at det ikke bliver afleveret) 
 

- Alternativet kan blive, at vi køber og opsætter en postkasse i hytten, som 
kun Anders har nøglen til. 

På den måde vil dette ikke kunne ske fremover, og så kan Anders selv tømme 
den om onsdagen, når han kommer i hytten onsdag. 

Ellers kan man ringe til ham og så kan han selv tage ned og lave en ekstra 
tømning, hvis det kræves. 

 
Maria har printet en liste ud til hver enhed, og lederne bedes kigge dem 

igennem og se, om de passer med de spejdere som går lige nu..... 
 

Til slut giver Maria udtryk for, at hun ikke helt føler at hun har den ”kærligheds 

fornemmelse” til gruppens regnskab som hun føler hun bør give den. 
 

Hun ønsker derfor at der skal ske noget på det punkt, og evt. finde en ny ?? 
 

- Anders har efterfølgende snakket med Maria, og hvis der kan findes en dele 
løsning, så bliver hun gerne på posten og laver det store regnskab, med den 

daglige bogføring bliver der ikke helt fuldt op på, og får måske ikke helt betalt 
regningerne før til allersidst. 

 
6. Søgning af tilskud til sommerlejrene 

 
 

John har søgt om tilskud til sommer for ørnene på 3000 kr. pr. spejder. 
- Dette uden yderligere kommentarer eller begrundelse. 

 

Det blev derfor afslået, med henvisning til den retnings linje som blev lavet i 
gruppen i 2018. 

Tilskud til sommerlejr ser ud som følger: 
Bæver   = 100 kr. 

Ulve   = 200 kr 
Falke   = 300 kr. 

Ørne + Elge  = 500 kr. 
 



Til næste år i 2020 afholdes fælles distrikts sommerlejr, og her bliver 

tilskuddet givet i fælles front til hele gruppen. 
Bæverne bliver tilbudt at komme med (de store af dem) 

Ulve, falke, ørne og elge tager alle med. 
JAKA har snakket om det, og regner med at tage med også !! 

 
 

7. Indkommende forslag i øvrigt 

 
Elgene har lavet en minipionering af ny indgangsportal. 

Den blev fremvist til mødet og alle var glade for den. 
- Elgene skal nu komme med en indkøbsliste, så vi ved hvad der skal bruges til 

opgaven. 
Så bliver der købt rafter ind, og det kan blive opført. 

 
8. Valg af gruppeleder 

 
Anders fortsætter, da ingen andre har ønske om opgaven. 

 
9. Valg af kasserer 

 
Maria fortsætter, men Anders tager en snak med hende om, hvad der skal ske. 

 

10. Valg af 2 forældre repræsentanter 
 

Mette (Andreas – ulv) 
Jan (Victor – falk) 

Claus (Felix) har ikke været så stabil til møderne, og vi skriver ham derfor ud 
af grupperådet, med mindre at han ønsker andet ?? 

 
11. Valg af revisor 

 
Dennis fortsætter. 

 
12. Eventuelt 

 
Arbejdsdag den 27. april. 

Søren og Claus Kofoed står for dagen. 

Hytte, raftegård og shelter skal males. 
Vi kan jo inviterer Elgene, så vi bliver nogle flere 

 
(Charlotte, Martin og Anders deltager ikke, da de er på bæver weekend med 

distriktet) 
 

 
 



Stafet for livet: 

 
Skal gruppen gøre noget for at blive mere synlig på fortet til denne store dag. 

David og Tobias har tidligere været dernede og på 75 km til løbet. 
 

Søren vil kigge på det, og vil sammen med Mette komme med et oplæg 
omkring en mulig løsning til dette ?? 

 

Alle ledere bør have fornyet deres børneattester i gruppen. 
Man afleverer ved indmeldelse i gruppen, men det bliver ikke fornyet. 

Maria og Anders kigger på dette. 
 

Fortdysten 2019- onsdag den 15. maj: 
 

Claus Kofoed står for dagen i gruppen. 
Gruppen skal stå for 1 post + maden til efter hyggen, samt bål på standen til 

samme afslutnings hygge. 
Posten er et edderkoppe spind, hvor man skal igennem hele patruljen. 

Når et hul er brugt, kan det ikke benyttes af andre. 
 

Referatet fra lederweekenden savnes. 
 

Anders har glemt det, da de lavede renovering af eget hus efterfølgende i uge 

7. - Det bliver sendt ud til lederne. 
 

Der er her også lavet et sæt nye spilleregler om samvær med børn og voksne 
imellem, og det er ad sted kommet efter en sag fra en anden gruppe på 

Sjælland, hvor en voksen mand har været ansat i en vuggestue og har lavet 
overgreb på mange børn, og det er så også sket, imens at han var leder i en 

grøn KFUM spejder gruppe. 
Det var så også her, at det blev opdaget, da et andet barn følte sig utryk ved 

hans opførsel på en overnatning. 
 

Næste møde dato: 
 

Torsdag den 13. juni 
Her er kun to punkter på dagsordenen. 

 

1. Regnskab 
2. Hytte projekt 

 
Referat skrevet af Anders og sendt ud til grupperådet den 7. april. 


