Grupperådsmøde d. 25 februar
a. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Martin Duus
Referent: Sille Zøllner Jensen
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Bestyrelsen og grenledelsen:

- Nyligt afsluttet bestyrelsesweekend, hvor der er lagt rammer for det kommende år.
- Der er ikke rykket så meget på bestyrelsesorden.
- Ifht. Venteliste har vi besluttet at man ikke kan skrive sig op på ventelisten hvis man er under 5
år. Ventelisten er lukket indtil oktober 2020, hvor det revurderes. Dette er besluttet fordi vi
mener at gruppens værdi ligger i den størrelse gruppen har nu, dette vil vi ikke kunne give til en
større forsamling.

- Plan for hvordan man kan inddrage forældre i praktisk arbejde i hytten, både udendørs og
indendørs.

- Brugt tid på at forberede 100 års jubilæum.
c. Fremlæggelse af årsregnskab

- Vi kommer ud fra 2019 med et underskud. Dette skyldes:
• Vi opkræver penge for kontigent på en ny måde
• Der er brugt penge i 2019 på 2020 jubilæum
• Nogle af tingene vi skal bruge i år, er betalt sidste år

- Regnskabet er godkendt
d. Behandling af indkomne forslag

- Der er ingen indkomne forslag
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1) Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år

- Der er ikke de store ændringer i vores udviklingsplan, vores hovedindsats bliver 100 års
jubilæum, som har fokus på fælleskabet

- Rødtråd som kan findes på hjemmesiden.
2) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

- Vi har besluttet at vi ikke vil udvide gruppens størrelse, da det vil sænke kvaliteten af vores
spejderarbejde
3) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontigent

- 75.000 kr afsat til jubilæum
- Der er ikke planer om at ændre på kontingent
- Indtægter: kontingent

- Spørgsmål til budgettet - der er brugt penge på ekstern regnskab og snak om medlemsantal
ifht kontigent

- Kontingent er 200 kr pr måned, opkrævning pr. halvår
- Vedtaget
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

- 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer, op 3 unge, 3 ledere herunder 1 gruppeleder, minimum 3
forældre

- Der er to ledige pladser til forældre og en ledig plads til ung
g. Valg til bestyrelsen af:
1) Bestyrelsesformand og næstformand

- Bestyrelsesformand er Lars Bülow, er valgt for en to årig periode
- Næstformands posten er nedlagt
2) Kasserer

- Kirsten Fraenkel genopstiller som kasserer
- Dette er vedtaget
3) Unge

- Bjarke Mathiasen
- Jonathan De Linde stiller op
4) Ledere, herunder mindst en gruppeleder

- Morgan Madsen
- Sille Zøllner Jensen
- Christoﬀer Andersson
5) Forældre

-

Søren Bak-Jensen stiller op til bestyrelsen
Stine Sund Hald
Jonna Lohmer
Mads Laybourn
Søren Vand

6) Suppleanter
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

- Thomas Valentiner
- Morgan Madsen
i.

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

- Kasper De Linde
- Kirsten Fraenkel
- Thomas Valentiner

- Thea Gommesen
- Jonathan De Linde
j. Valg af revisor

- Søren Lassen har trukket sig
- Lene Kristensen er valgt som revisor
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen

- Ikke relevant
l. Eventuelt

- Forældre inddragelse:
• Stine og Nadia har lavet et skema hvor forældrene kan skrive sig op til at hjælpe til i gruppen
• Disse forældre skal rekrutteres til arbejdsweekend i april
• Der laves et opslag som kan lægges op på Facebook

- Ønske om flere ord på hvad gruppen ønsker af hjælp i gruppen fra forældrene og mere tid på
beretning fra ledere og bestyrelsen
• Tidligere har vi brugt meget tid på beretning fra gruppen, dette er ikke gjort i år

- Spørgsmål til midlertidig lukning af ventelisten
• Som svar til dette, snak om prioriteringerne i 6.-7. Sundby

- Mere synlighed om aktiviteterne i 6.-7. Sundby for forældrene

