Det danske Spejderkorps
Karl af Riise gruppe

Referat af grupperådsmøde 25. februar 2020 på Grønningen

a. Valg af dirigent og referent
Poul Henrik Madelung blev valgt til referent og konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.
Lone Vistisen blev valgt til referent.
b. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe. Beretningerne findes på gruppens hjemmeside.
Formanden Lars Rebien fremhævede især opførelsen af bålhytten samt gruppens 90-års jubilæum, og
takkede for gaver og sponsorater.
Gruppeleder Poul Henrik fremhævede at vi mangler en gruppeleder da Stine er stoppet, samt gruppens
mange fælles arrangementer: Oprykningstur, gruppelejr, affaldsindsamling samt sommerlejrene.
Korte supplerende bemærkninger fra afdelingerne:
Mikrober: Har medlemsfremgang, arbejder med de nye mærker, har været på besøg i børnehaver med lege
og aktiviteter.
Mikroer: Arbejder med de nye mærker, er blevet flere, er nu 13 mikroer. Arbejder helst udendørs. Har med
succes deltaget i fælles sommerlejr med minierne.
Minier: Arbejder med de nye mærker, bl.a. øde ø, cirkus og filmmager. Det flotte resultat, tre kortfilm, blev
vist efter dagsordenen
Juniorer: Tog mærket øhop som årets sommerlejr. De er få, men seje og har et rigtig godt fremmøde. Har
været på vintertur i regn og blæst samt på tur med troppen.
Trop: Har afholdt tur med matadorpenge, man kunne f.eks. betale sig fra opvasken. Holdt sommerlejr på
Thurø Bund med sejlads i forskellige bådtyper samt DM i pind, som blev vundet, og guldtrofæet blev vist
frem. Er nu 20 spejdere, som arbejder meget selvstændigt.
Klan: Har fået mange nye medlemmer fra troppen. Deltager i divisionsarrangementer og er i gang med et af
de nye mærker.

c. Fremlæggelse af årsregnskab for forrige år til godkendelse.
Det reviderede regnskab kan ses på gruppens hjemmeside. Kasserer Kit Vibe-Hastrup Juel fremhævede
især den stor udgift til bålhytten, som bliver dækket ind af de mange tilskud fra fonde. Bålhytten er
offentlig tilgængelig, vi håber på, at den bliver passet godt på. Regnskabet viser et fint overskud og lederne
har gode muligheder for at tage på kursus, ligesom det er muligt at give tilskud til ture og arrangementer
for spejderne.

d. Behandling af indkomne forslag.
Kasper Fischer-Nielsen har foreslået færre kontingenttyper, så det særlige kontingent for over 24-årige
udgår. Forslaget blev vedtaget uden indvendinger.

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid.
1. Gruppens udviklingsplan. Planen kan læses i sin helhed på gruppens hjemmeside. Poul Henrik
gennemgik de vigtigste punkter: Lederrekruttering: vi har for tiden brug for en leder mere i de
fleste afdelinger. Vi vil øge vores PR, også for at skaffe flere medlemmer, vi er gået fra 120 til
110 medlemmer. Vi har gennem flere år haft ønske om mere internationalt spejderarbejde, og
har lige nu besøg fra Hong Kong og Brasilien. Sommerlejren i år bliver fælles for hele divisionen.
Udviklingsplanen blev vedtaget
2. Vedtagelse af budget for indeværende år. Kassereren bemærkede at der igen i år budgetteres
med et lille underskud, men at det det, som de foregående år, nok ikke bliver tilfældet.
f.

Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten foreslår at punktet venter til efter valget, ingen har indsigelser mod dette
g. Valg til bestyrelsen.
1. Bestyrelsesformand: Jacob Maibom blev foreslået af bestyrelsen. Jacob blev valgt med
klapsalver
2. Valg af kasserer: Laura Weidermann blev foreslået af bestyrelsen og valgt med applaus.
3. Valg af unge: Cille Nielsen blev genvalgt og de øvrige unge fortsætter deres valgperiode
4. Valg af ledere, herunder mindst 1 gruppeleder, Kasper Fischer-Nielsen og Poul Henrik
Madelung blev valgt.
5. Valg af forældrerepræsentanter. Der er for nuværende syv forældrerepræsentanter, hvoraf de
to er valgt til henholdsvis formand og kasserer og de fore øvrige træder ud. Henrik Jellev og
Carsten Rindum blev valgt med klapsalver.
6. Suppleant: Mille Rebien blev valgt.
h. Valg af to medlemmer til Korpsrådet: Philip Prokesch og Joakim L. Andersen blev valgt
i.

Valg af fem medlemmer af Divisionsrådet: Janne Maibom, Ulla Jenner, May Britt Nielsen, Philip
Prokesch og Joakim L. Andersen, blev valgt. Divisionsrådsmødet er d. 30. marts.

j.

Valg af revisor og suppleant: Karina vil gerne fortsætte som revisor og Kit Juel som
revisorsuppleant, begge blev valgt.

k. Eventuelt: Divisionssommmerlejren i Niløse bliver 5.-12. juli med besøgsdag d. 8. For minier og
mikroer bliver lejren 8.-12. juli. Seneste tilmelding er 22. marts via hjemmesiden. Der er en
konkurrence om at designe lejrens maskot.
Gruppen har lavet en sponsoraftale med OK benzin. Der kommer en artikel i avisen og på vores
hjemmeside, det bliver muligt at støtte med 10 øre pr. liter tanket benzin
Jacob overrakte gaver med tak for mange års godt arbejde i til Lars Rebien og Kit Juel.

Sanne Lessèl-Wigh fortalte om Stafet for livet, hvor man kan melde sig på et spejderhold for alle spejdere i
Sorø. Stafet for livet er d. 12.-13. sept., vi vil gerne benytte arrangementet til lidt spejderreklame og
spejderaktivitet
Poul Henrik takkede for god ro og orden, herefter blev miniernes kortfilm vist, og der var lasagne med salat
til.

Sorø, den
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Lars Rebien, formand

Lone Vistisen, referent

