Referat af gruppemøde d. 7. februar 2016
Velkomst
Grupperådsformanden Lene byd velkommen
1. Valg af dirigent
Mogens blev valgt og kontrollede, at mødet var lovlig varslet.
2. Beretning om gruppens arbejde 2014-2015
Grupperåd:
Siden sidste gruppemøde er bålhytten blevet bygget. I forbindelse med indvielsen af hytten holdte
vi jubilæum.
Grupperådet har holdt Sankt Hans, klippet omkring hjortene rundt ved byens indfaldsveje og lavet
forfaldende arbejde.
Gruppelederen:
Lederne har været på kurser og fået ny uniform.
Der er blevet oprettet en roverklan.
Bæverne:
ca. 25 børn og 4-5 voksne og 1 hjælper (en tropspejder). Efter sommerferien er der kun 2 voksne og
10 børn, så der ønskes forældre-hjælp. Der har været meget fokus på at tage mærker. Sommerlejren
er ikke endelig fastsat.
Ulve:
Ca. 20 børn og god lederflok. Der arbejdes meget med ro og respekt. Sygeplejermærke og
Musikmærker er i gang med at blive taget. Sommerlejren går til Hummelmosen på MUS-lejr.
Der gøres opmærksom på, at det er vigtigt, at børnene har varmt tøj og lommelygte med til alle
møderne.
Junior:
22 børn og 2 voksne. De er udendørs og arbejder på patruljearbejde. De bruger møderne på, at
forberede sig til sommerlejren, som går til Sverige med distriktet.
Trop:
18 børn og 3 voksne. Der laves knive og læres om kort/kompas og patruljearbejde. Sommerlejren
går også til Sverige.
Rover:
Blev startet i efteråret og er for 17-årige og opefter. Der laves spejderarbejde og tages på tur uden
børn. Birgitte Brix er klanleder og Lioba er klanassistent. Klanen hedder D'w'a'æ og der er møde 1
aften om måneden.
3. Fremlæggelse af regnskabet
Der er 126 spejdere. Resultatet for 2014 var 54.520,05 kr. og i 2015 var det -19.365,18 kr. Årsagen
til underskuddet er indkøb af uniformer til lederne.
Indtægterne og udgifterne på lejrene er næsten 0, hvilket der også arbejdes med.
Vores lån er blevet ophævet, da vi har solgt en del af vores obligationer.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Debat om gruppens videre arbejde
Familiespejd:
Der bliver efter sommerferien opstartet Familiespejd, som er for familier med børn i alderen 0-6 år.
Der vil være møde en weekenddag om måneden. Det vil være aktiviteter i naturen for hele familien.
Der kommer materiale ud i byen inden opstart.
Gruppens arbejde:
Der er mange ting, som skal laves omkring spejderhytten f.eks. er hegnet bagerst væltet.
Der blev diskuteret om, hvordan man nemmest får forældre til at komme og hjælpe på arbejdsdage.
Der var opbakning for to arbejdsdage (lør/søn), og man melder sig til en opgave.
Sponsor-løb:
D. 28. maj er der et cykel-sponsor-løb for at skaffe penge til gruppen. Børnene skal cykle i en time
på en bestemt rute.
Det er butikker/erhverv og familie, som skal lokkes til at sponsorer pr. km børnene cykler.
Sommerlejr:
2016 – Junior, Trop og Rover skal på distrikslejr til Sverige med 100 deltager.
2017 – Der holdes Spejdernes Lejr i Sønderborg. Der søges gode råd til at skaffe sponsorater.
5. Valg af medlemmer til grupperådet
Christian Hyrup Jensen og Mette Duun blev genvalgt
Henriette Venneberg Jensen, Gitte Hølchen og Jesper Lorentsen blev valgt.
6. Valg af kasserer
Mogens Gerstrøm blev genvalgt
7. Valg af revisor
Peter Kirk Thøgersen blev genvalgt

