
Grupperådsmøde, Blushøjspejderne
d. 24/2 2019 på Dragør Skole

Formanden byder velkommen, og Christian Eggert vælges til dirigent, Referent Ole Madsen

Til stede: Lucas, Hans Henrik, Lise, Niels Peter, Henrik (kasserer), Christian, Asger, Christina, Bjarne, 
Cecilia, Per, Oli, Mette, Kim – og 3 forældre.

Dirigenten konstaterer at indkaldelsen er sendt ud 2 dage for sent, men får forsamlingens accept til at 
fortsætte mødet.

Gruppeberetningen: udsendt i papir og digital format med ledernes beretninger. Kan, for interesserede, 
findes på gruppens hjemmeside. Giver udtryk for mange aktiviteter og spejdere. Gruppeberetningen er 
godkendt.

Årsregnskab: udsendt rettidigt, næsten på klokkeslæt. Resultatet går i plus, da der ikke har været dyre 
lejre. Stigning i kontingent skyldes de mange medlemmer, og vi har fået aktivitetstilskud, hvilket vi 
ikke plejer at få.
Regnskabet er godkendt.

Indkomne forslag: Ingen indkomne.

Gruppens udviklingsplan:
Hans Henrik: Vi har deltaget i korpsets udviklingsplan, og det er fortsat den vi kører videre på. 
Desuden projekt ny hytte, som fortsætter trods økonomiske hindringer.
Christina: Familiespejd og lederrokade gået godt, men vi har problemer med at tiltrække ny ledere.

Budget 2019: Kontingent fastholdes. Kassereren: Kontingentindbetalinger fra unge og +25 årige holdes
i fremtiden hver for sig, da der ikke ydes tilskud til +25 årige.
Christian kommentar om hytten – bør økonomisk godkendes i forsamlingen, i fald der kommer 
pludselig behov for penge.
Christina: Dispentationen udløber i 2020, så vi skal snart i gang med noget. Vi er i gang med at 
undersøge kommunen for økonomisk hjælp, men om ikke andet skal vi have ansøgt en byggetilladelse.
Niels Peter: Dragør er beklemt på økonomien, men den ”kasse” vi kan få støtte fra, burde have lidt. Der
arbejdes lidt på flere fronter.
Budgt godkendt…

6. Valg af bestyrelse:
Fastsættelse af antal: Vi vil gerne have valgt 4 forældrerepræsentanter (incl. Formand og kasserer), 6 
ledere (en fra hver afdeling), en gruppeleder og mindst en spejder. I alt ca. 12.
Ole har planer om at starte søspejderaktiviteter, og det kræver et søkyndigt medlem, som altså bliver nr.
13, hvis vi finder forældre til de sidste pladser.
Niels Peter: des flere medlemmer vi har, des sværere er det med underskrifter til det offentlige.



Valgt sidste år: Henrik (Kasserer), Lucas (spejder). Ledere valgt sidste år mangler vi navne på, men vi 
har også for vane at vælge ledere årligt.

Valgt i år: Niels Peter (Formand), Bjarne (forældrerepræsentat på valg), Lise (Ny gruppeleder), Asger 
(Seniorer), Hans Henrik (Juniorer), Cecilia (Troppen), Kim (Mikroer), Christina (Familiespejd), Tore 
Neidel (Nyt søkyndigt medlem). Alle nævnt blev valgt.

Mangler: Repræsentant for ulve, og et par forældre. Forsamlingen siger god for at indvælge disse 
senere af bestyrelsen.

Suppleanter springes over, da der er mange i forvejen i bestyrelsen.
Revisor, Christian, modtager genvalg.
Revisor suppleant: Svend Jørgensen (1. Sundby) anbefales af Christian.
Revisor og suppleant begge valgt.

Valg til korpsråd: Lucas melder sig igen. Asger stiller op. Begge er valgt.

Medlemmer af divisionsrådet 24. april: Niels Peter, Lucas, Hans Henrik, Lise, Kim er alle valgt. Vi har 
jo i forvejen 5 andre i divisionsledelsen, så vi er godt repræsenteret.

Større arrangementer: Vi har ingen større arrangementer haft.

Diverse fra divisionen v. Asger og Christina: Divisionen deltager i et udviklingsforøb i kropset, og har 
valgt to fokusområder: ”Seniorhype” – udvikling af seniorgrenen, mere spejd, mindre fest, og 
”voksenfokus” – en dag for alle voksne i grupperne, hvor man kan deltage i moduler og lære/lege 
(22/6). Disse skulle gerne munde ud i en divisions sommerlejr i år 2020, som forventes godkendt på 
divisionsrådsmødet i april.

Dirigenten slutter af med at takke for god ro og orden, og formanden takker forsamlingen for 
fremmødet.

Således hørt og forstået.

Ole Madsen
24/2-2019


