Grupperådsmøde onsdag den 25-02-2015 kl. 19:30, hytten i Jyllandsgade 61.

Referat
A. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Knud Suhr
Referent: Helle Hyldgaard Schmidt
B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
Beretninger fra formand, kasserer, gruppeledere og afdelingerne kan læses på Brundur.dk
Formand: Lisbeth, Kasserer: Jan, Gruppeledere: John og Torben, Mikro: Betina, Mini: Torben
Kommentar til beretningen fra mini’erne: Opbakning fra forælder til at sommerlejren flyttes til
weekenden omkring grundlovsdag. Junior: Torben, Trop: Mette og John
C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Regnskabet kan ses på Brundur.dk. Regnskabet er godkendt.
Kommunens eventuelle nedskæring af lokaletilskud fra 75% til 65% kan betyde at vi vil få ca.
10.000,- mindre i tilskud til næste år.
Opfordring til bestyrelsen: På sigt vil det være en fordel at få gennemgået varmesystemet i
Jyllandsgade da det er en relativ stor udgift. Man kan evt. spørge om der er en VVS’er blandt
forældrene, der kan lave en gennemgang og komme med forslag til hvilke forbedringer, der kan
laves.
D. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og
kontingent
Udviklingsplan: Planen gennemgået (Kan ses på Brundur.dk) – opdateres til næste kursusdag den
21-3-2015.
Der er i det forløbne år arbejdet med de tre fokuspunkter på flere forskellige måder og det forventes
at der arbejdes videre med punkterne i det kommende år.
Forslag: At der sætte et fokuspunkt på udviklingsplanen omkring rekruttering af flere spejdere, så
medlemstallet ikke falder yderligere. Det lavere antal spejdere kan hænge sammen med det faldende
børnetal, som forventes at stige de kommende år. Det kan tænkes at der også skal tænkes den nye
skolereform ind i rekrutteringen af nye spejdere. F.eks. storspejdere der tager i SFO’erne og laver
spejderaktiviteter eller lignende. Der arbejdes videre med temaet på kursusdagen.
Budget: Kan ses på Brundur.dk
.
F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til § 14.5
5 ledere + 1 gruppeleder; 7 forældre, 5-7 unge.

G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
a. Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre
Lisbeth (ikke på valg), Helle Hedegaard (ikke på valg), Monica (ikke på valg), Jan (ikke på valg),
Henrik (ikke på valg – men trækker sig) Helle Hyldgaard er eneste forældre på valg – genopstiller –
valgt. Dejligt at der er nye forældre, der vil stille op - Charlotte - valgt, Svend - valgt.
b. Unge
Jeppe, Thomas, Kenth, Christian, Rasmus B.O. (alle er ikke på valg). Det lykkedes også at tiltrække
et par nye unge medlemmer til bestyrelsen - Jamie og Mathias opstiller - valgt
c. Ledere, herunder mindst en gruppeleder
John (på valg – genopstiller - valgt), Mette (ikke på valg), Torben (ikke på valg), Betina (på valg –
genopstiller - valgt), Signe (på valg – genopstiller - valgt), Carsten (udgår af bestyrelsen) – pladsen
overgår til en kommende minileder.
d.

5 suppleanter – der vælges ikke suppleanter

G. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
John og Jeppe
H. Valg af gruppens fem repræsentanter af Divisionsrådet
Mødet afholdes torsdag den 19. marts 2015.
Mette, Jamie, Alice, Christian, Svend tager med på mødet.
I. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Dam og Christian Larsen genvalgt.
J. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.
Intet
L. Eventuelt
Forslag: kan vi holde grupperådsmødet fra kl. 19. Det bliver sandsynligvis kl. 19 næste år.
Stor ros til Præriehylet. Det er et stort arbejde, men et virkeligt flot resultat.
Husk kursusdagen den 21-3-2015. Håber så mange som muligt fra bestyrelsen har mulighed for at
deltage
Stor tak til Knud Suhr fordi han ville være dirigent på årets grupperådsmøde.

