Referat af Grupperadsmøde 2018
Mandag d. 26.02 2018 kl. 19-21 i Kulturhuset i Hvalsø
Tilstede: 13 (13 stemmeberettigede)

1. Velkomst og valg af dirigent v. Søren F.
2. Valg af referent – Sanne
3. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
Indkaldelse konstateres korrekt varslet.
4. Året der gik 2017 – ved Gruppeleder Søren F
• Mange skønne billeder, minder og gode historier blev fremlagt.
• Juniorerne byggede tømmerflåde og sejlede over skolesøen.
• Arbejdslørdag sammen med Baptistspejderne. Vi fik malet grupperum, ryddet foran hytten til
p-plads og ordnet tagrender.
• Gruppetur i maj med wellness – spabad, sauna, træningsbaner mm.
• Dividyst i Kongslejre division på Egemosen (spejdercenter i Farum). Både Mikro og Mini vandt
en første præmie, og i år vandt vi også som den bedste gruppe. Flot unger!
• SL 17 – Spejdernes lejr i Sønderborg med juniorerne og 2. års minier + Ledere (Maria, Søren og
Sanne) og forældre (Peter og Ann) – En våd, men fantastisk tur!
• Oprykningstur lige efter sommerferien, med deltagelse af mange forældre. Rigtig hyggeligt.
• Kulturnat i Hvalsø – En dejlig eftermiddag og aften med en rigtig god placering.
• Sheltertur for Minier og Juniorer i regnvejr – søndag mødtes vi med Mikroer og Familiespejdere
til svampetur.
• Mininathejk for juniorerne, som klart snørede de voksne.
• Juletræssalg to søndage i december.
• Jule-gåtur
• Shelterprojektet – Alle sheltere er nu færdige (10 sheltere 5 forskellige steder) Lyndby,
Teletårnet, Særløse overdrev, Torkilstrup, Midtsjællands Efterskole.
5. Aktiviteter i 2018
• Fortsat møde hver anden søndag fra 9.30-12.00
• Årsprogram, kalender og andre informationer kan læses på hjemmesiden. Det er generelt en
god idé, at tjekke jævnligt, da der godt kan komme ændringer i møder, tidspunkter mm.
• Familiespejd v. Mads H: Var desværre ikke med denne aften, men de har nogle fine møder. Har
i år haft lånt nogle flotte materialekasser til brug på møderne.
• Mikro v. Maria, (Jørgen holder pause) og Maria/Morten er trådt til som ny leder. Næste forløb:
Udeliv (påklædning, mad, overnatning og færdes i naturen). Tak for forældreopbakningen.
Deltager desuden på Skovbomarchen 10 km og har planlagt en sheltertur på spejdergrunden.
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Mini v. Sanne, Kasper og Lars: Har lige afsluttet en periode, hvor juniorer og minier har lavet
bålkapper og orientering på tværs af grenene. I øjeblikket laver vi vintermad over bål. Vi
deltager i Skovbomarchen og derefter skal vi have et tema om pionering, hvor vi skal bygge en
ridderborg af reb og rafter. Derefter planlægger og afholder vi et løb for mikroerne, som har
været efterspurgt at gøre igen.
Junior v. Søren M. og Michael: Har haft emne om orientering. Skal med på Skovbomarch, Oak
City Rally (bygge sæbekassebil), ”Alene i vildmarken”

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 v. kasserer Søren Hellmann
Søren har efterhånden fundet ud af det noget kryptiske medlemssystem, og er vist blevet helt glad
for det ;o)
Vi går ud af 2017 med et overskud på 26.128,41kr.
Regnskabet blev godkendt.
Tak til Søren H. for det fine stykke arbejde!
7. Budget for 2018 – herunder fastsættelse af kontingent – v. Søren H.
Kontingentet bibeholdes og er følgende:
Familispejd: 600kr/år
Mikro: 1200kr/år
Mini: 1200kr/år
Junior: 1200kr/år
Leder: 200kr/år
8. Udviklingsplan for 2017 – v. Søren
Blev gennemgået på mødet.
9. Valg af gruppestyrelsesmedlemmer
Ikke på valg:
Kasper Eliassen – forælder til Lauge (Junior) formand
Mads Møllegaard - forælder til Laura (Mini) og Kristine (Junior)
Sanne S. Poulsen - minileder
Kenneth Hansen - far til Nanna (Mini) og Silke (Familispejd)
På valg:
Søren Hellmann – forælder til Agnes (mini) kasserer - Genopstiller
Søren F. Madsen - gruppeleder, juniorleder - Genopstiller
Jørgen Malev - mikroleder, forælder til Alexander - Genopstiller
Maria Møllegaard - mikroleder, suppleant – Genopstiller
Søren H., Søren F., Jørgen og Maria blev valgt ind.
10. Valg af formand, kasserer, gruppeleder, stemmeberettigede til korpsrådet,
stemmeberettigede til divisionsrådet, valg af revisor.
Konstituering af gruppestyrelsen blev som følger:
Søren F – Gruppeleder
Søren H – Kasserer
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Kasper – Formand
Jørgen Malev – Forælder
Sanne – Leder
Mads M. – Forælder
Maria – Leder (suppleant)
Kenneth – forælder (k.holm.hansen@gmail.com)
Stemmeberettigede til korpsrådsmødet, som foregår i Legoland – Billund.
Kasper og Søren F
Stemmeberettigede til divisionsrådsmøde:
Søren F, Jørgen, Sanne, Mads M, Maria
Ole Meibom blev fortsat valgt som revisor.
11. Behandling af indkomne forslag.
• Forslag om navneændring fra ”Skjoldungerne Lejre” til ”Skjoldungerne Hvalsø”. Det blev
besluttet, at vi gerne vil ændre navnet. Vi undersøger, om det kræver en ekstra ordinær
generalforsamling.
• Forslag om at sparre op til en bålhytte og sætte 20.000 kr. af til opsparing hertil. Dette blev
godkendt.
12. Evt.
•

Jørgen har ikke smidt rygsækken ud, og vil gerne hjælpe til, når vi mangler en ekstra hånd. Han
vil gerne være med i forældrepatruljen. Det betød sørme lige, at flere forældre meldte sig ind
og forældrepatruljen blev fordoblet.

Tak for god ro og orden.
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