Referat, grupperådsmøde 24/2-2020,
Blushøjspejderne, DDS Dragør
Ledere til stede: Hans Henrik (Gruppeleder), Christina, Lisbeth, Clayton,
Jacob, Per, Anne, Olí, Patrick, Bjarke, Christian, Anja, Ole (Undskyld hvis
jeg har overset nogen)
Styrelse til stede: Niels-Peter (Formand), Henrik (Kasserer), Jens, Bjarne
Desuden 25-30 forældre, og en hel masse spejdere

Først bød Gruppelederen velkommen og præsenterede mikroerne der sang, minierne (Ulvene)
der sang, og juniorerne der lavede "hurtigbanko".

1. Valg af dirigent og referent.
Formanden byder velkommen til den officielle del af grupperådsmødet. Foreslår Jens Skriver
som dirigent, der bliver valgt.
Jens erklærer mødet retmæssigt indkaldt. Ole foreslås som referent, vælges.

2. Beretning fra bestyrelsen og leder-gruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har
gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
Formanden: Bestyrelsen synes lille i dag, men Niels-Peter beretter om de mange frivillige der
støtter op om gruppen. Han har været formand i 5 år, og går ind i sit sidste år. Vi har arbejdet
flere år på at få en ny hytte, og det har været et kæmpe arbejde - hytteudvalget takkes. Vi har
for et par år siden fået ny afdeling - familiespejd, og sidste år søspejd. Formanden takker de
mange frivillige igenigen.
Gruppelederen: Året har været udfordrende, da vi er rigtig mange, og specielt mange børn.
Ulvegrenen har været kæmpe stor, samtidig med at de tidligere ulveledere takkede pænt nej til
at fortsætte. Til gengæld er det lykkedes at få flere forældre til at hjælpe i afdelingen, så der i
dag er et godt lederteam. Hytten har også været en udfordring, da møderne skal foregå ude,
fordi det er svært at være alle indenfor. Gruppe-hytteture er blevet svære at finde hytter til, når vi
er over 100 af sted på tur. Da vi har mange telte, er det ikke noget større problem når der skal
soves udendørs.
Formanden og gruppelederens beretninger godkendes.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
Kassereren præsenterer regnskabet. 2019 ser fornuftigt ud, ingen bemærkninger fra revisoren.
Bemærkning til indtægterne: vi har fået 39000 fra DUF
Bemærkning til udgifter: hytter, materiel og turtransport har der været lidt flere af grundet
juleturen og indkøb af materiel for de ekstra penge fra DUF.
Hytteprojektet har også krævet, at der i budgettet afsættes af flere midler til arkitekter,
ingeniører m.m. Derfor forventes et underskud i regnskabet til næste år - men det er som sagt
kalkuleret, og pengene er til stede.
Formanden kommentar efter godkendelse: Juletræssalg bidrager med ca. 20.000,- i indtjening formanden opfordrer flere forældre til at melde sig til det frivillige arbejde når der skal sælges.
Spørgsmål til juletræssalg, bringer vi træer ud: ja, hvis der er ledige hænder til salget.
Formanden: Vi forventer at tilskud fra kommunen er sat ned i næste års budget, da kommunen
fordeler nogenlunde ligeligt mellem foreninger, og svømmeklubben nu er kommet tilbage, og
også skal have tilskud.
Kassereren: Allerede i år er vi faktisk ramt i en lille nedgang i tilskud fra kommunen.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag.

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsats områder for
indeværende år
Formanden: Søspejd - vi forventer at flere ledere skal på kursus, og der fortsat kommer
lidt start omkostninger for søspejd.
Ny hytte: forhåbentlig kæmpe aktivitet omkring ny hytte. Når der er aktuelle planer, vil der
blive indkaldt til ekstraordinært grupperådsmøde til den tid. Af samme årsag er der ikke
nogen udgifter til den ny hytte i budgettet (bort set fra de udgifter der på nuværende
tidspunkt er kendt - arkitekter m.m.)
Christina om hytten: Vi har udviklet projektet sammen med lokale og anlægsfonden. 1.
april bliver vi forelagt den endelige stilling, om tilskud og fondsmidler. RealDania er også
søgt, svar forventes i april. Kommunen er også "medinvestor", hvis budgettet accepteres i
kommunen. Der er også en sum fra forsikringen fra nedbrændingen af den gamle
pigespejderhytte, Gåsereden.

Lokale og anlægsfonden ønsker kun at være med, hvis det bliver et fælleshus, hvorfor vi
har søgt samarbejde i den ny hytte til formiddagsaktiviteter med forskellige instanser i
kommunen .
Spørgsmål: Tilskud fra kommunen - er det vedtaget eller lovet. Christina: Det er vedtaget
politisk.
Spørgsmål: Hvor stor bliver den ny hytte: Christina - lidt under dobbelt så stor som den
nuværende. To toiletter, og handicapvenlig.
Spørgsmål: Har man overvejet mulighed for indtægt ved udlejning, eks. Weekend-foredrag
o.lign. Christina: Det vil bestyrelsen tage stilling til - vi har tidligere haft udlånt hytten til
andre spejdergrupper, men aldrig taget noget for det. Formanden: Der er også
begrænsninger på hvilke aktiviteter man må foretage i hytten og området udenfor.

b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
Ingenting her
c. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent:
Kassereren gennemgår budgettet for 2020 - bl.a. kontingent forbliver uændret. De fleste
ting blev også nævnt under punkt 3.
Formanden: alene ny hytte projekt har indtil videre kostet 320.000,Budgettet godkendes.

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Korpset tilstræber ligelig fordelt styrelse mellem ledere, forældre og unge (spejdere).
Bestyrelsen indstiller 5 forældre, 5 ledere og 2 unge.

7. Valg til bestyrelsen:
a. Formanden: Valgt ind sidste år, og derfor ikke på valg.
b. Kassereren: Henrik accepterer genvalg, og vælges ind.
c. Unge: vi har to der stiller op, der begge er på efterskole i øjeblikket, men følger nøje
med i gruppen. Lucas Hagenflint og Mette Gabelgaard - begge vælges.
d. Gruppeleder: Hans Henrik, Christina og Patrick vælges ind på en tredelt post.
e. Ledere: Lisbeth vælges ind. Cecilia blev valgt sidste år, og er ikke på valg.
f. Forældre: Jens Skriver, Bjarne Sørensen, Jesper Lotz (ny), Mikkel Lindskov Sachs
(ny) vælges ind.

g. Søkyndigt medlem: Valgt ind sidste år, og derfor ikke på valg.

8. Valg af gruppens to medlemmer til korpsrådet:
Mette og Lucas har begge meld sig, og da ingen andre har, vælges begge.

9. Valg af gruppens fem medlemmer til divisionsrådet:
Niels-Peter, Hans Henrik, Christina, Patrick vælges ind. Der er dermed fortsat en plads ledig.

10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant:
Christian Eggert genvælges som revisor, og Svend Jørgensen genvælges som suppleant.

11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.
Der har ikke været nogen større arrangementer.

12. Eventuelt
Bemærkning fra salen - tak for ledernes store engagement.

Formanden takker for god ro og orden, og glæder sig til fortsat at se forældre og børn til
møderne.

Således hørt og forstået
Ole Madsen

