Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS
Hjortespring Gruppe den 25. marts 2017

Vi var omkring 80 forældre, ledere og spejdere med på forældreweekend
på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik under middagen lørdag aften.
Dagsorden jf. vedtægternes § 13.
Ad. punkt A. Valg af dirigent og referent.
Frank (far til Eruptor) blev valgt som dirigent og Jens Ole (far til
Skumfidus og Dino) som referent. Dirigenten bekræftede, at invitationen,
der var udsendt som del af Hjortetakken, var fremkommet til tiden. Det
noteredes og accepteredes, at mødets dagsorden ikke direkte havde været
tilgængelig på hjemmesiden, men kun indirekte var beskrevet som at
skulle følge korpsets regler, der udførligt beskriver hvilke punkter, der skal
behandles. Der afviges ikke fra disse regler. Dagsorden er noteret som
følgende korpsets love. Der var ingen indkomne forslag.
Ad. punkt B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Beretningen for Familiespejd, Trop, Klan og gruppe var blevet uploadet på
hjemmesiden før grupperådsmødet og meddelt alle via mail. Disse var
ydermere ophængt på væggene.
Miniernes beretning blev vist på selve rådsmødet, og Juniornes beretning
blev afgivet mundligt, gengivet nedenfor, og i fuld længde som bilag.
Juniornes beretning.
Alle 8 junior spejdere er meget ofte alle tilstede, så der kan gennemføres
gode arrangementer. Der fokuseres på basale spejder aktiviteter, hvilket
også er målsætnigen fremover. Aktivitets niveauet forventes at være lidt
lavere det kommende år, da der kun er 2 ledere. Der snakkes aktivt med to
potentielle ledere om disse vil være med. Junior divisions lejr, Spejdernes
lejr 2017 sensommer tur (kano), mv. målsætning om en tur hver anden
måned.

Bestyrelsens beretning
Der har i det forgangne år været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Anders
Dupont er udtrådt, idet hans datter (Gravhund) ikke længere er medlem af
gruppen. Søren Jepsen er indtrådt. Det største tiltag i årets løb har været
opstart af juletræssalg, der er forløbet tilfredsstillende, også hvad angår
opbakninngen fra forældresiden, hvor ca. halvdelen af spejdernes familier
har deltaget. Derudover har hytteprojektet (drevet af hytteudvalget) været
livligt diskuteret.
Når vi ser på afholdelse af loppemarkeder, så har forældredeltagelsen
haltet en del. Der er behov for yderligere assistance til afholdelse af
loppemarkeder eller andre indtægtsgivende arrangementer, idet disse
bidrager væsentligt til muliggørelsen af et fremtidigt hytteprojekt. Der er
behov for, at en større andel af forældrene deltager i disse arrangementer.
Vi har senest forsøgt at tydeliggøre hvilke opgaver, der er behov for hjælp
med og har ændret på vagtlængden. Sidste loppemarked i Januar var
særligt sløjt besat. Vi hører meget gerne, hvis der er nogle, der har ider til,
hvorledes vi kan øge opbakningen.
Indtjening og hytteprojektet forventes at blive hovedpunkterne for
bestyrelsen i det kommende spejderår.
Der var ingen på mødet, der havde spørgsmål til beretningerne.
Regnskab v/Ole:
Ole gennemgik hvilke hovedpunkter regnskabet består af. Herunder
hvorledes Herlev kommune yder tilskud til vores spejderarbejde.
Regnskabet inklusive balance blev godkendt af rådet. Der var afholdt 7501
aktivitets timer i løbet af sidste år. Dette er grundlag for næste års
regnskab, hvilket svarer til ca 30 tkr. Det ekstraordinært store overskud på
109 tkr. skyldes en række forskellige ekstra ordinære indtægter, se
nærmere i noterne til regnskabet, der er uploadet på hjemmesiden.
Ad. punkt D. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Ad. punkt E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder
1. Forelæggelse af planer for indeværende år v/Bo og Jens Ole

I det kommende år er temaerne de samme som i det foregående, men
mange af dem er under konstant udvikling, så der bliver også noget nyt.
Bo fortalte først om lederplanlægningsweekenden, der blev afholdt første
weekend i januar. Lederweekenden bruges bl.a. til at planlægge årets
arrangementer. Bo fortalte kort om de kommende spejderarrangementer,
herunder Fælles divisionsturnering, Sct. Hans, sommerlejren, oprykning,
Juleweekend og Familieweekend.
Vi skifter over årene mellem at holde sommerlejr for hele gruppen, at
deltage på større lejre som Spejdernes Lejr i 2012 og at holde sommerlejr
grenvis. I år tager gruppen samlet på 2017 lejren dog uden de yngste.
Familiespejd kører videre, det ser ud til at være en succes, der sikkert
fortsætter.
Oprykningen kommer også i år til at ligge i Blå Uge, som dog vil være
uden spejderfest. Vi forventer at deltage i Skumring for børn i oktober og
holde juleweekend i november.
Som nævnt under juniorernes beretning tidligere, så vil vi have fokus på
ledersituationen og vores grene. Vi er en stabil ledergruppe om end med en
konkret udfordring i juniorgrenen, og vi vil meget gerne have den
suppleret. Det er et indsatsområde, som vi har oppe på leder- og
bestyrelsesmøderne.
Familiespejdergrenen er en success, som vi gerne vil fortsætte med. Der
vil være behov for at få lederdelen suppleret, da Bo og Ole har mange
andre ting at se til.
Kender man nogen, der kunne tænke sig, eller har man selv lyst, må man
meget gerne melde sig på banen.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Dette emne var i det væsentlige dækket af beretningerne.
Hyttesituationen:
I det forløbne år har vi haft yderligere dialog med Herlev Kommune, og nu
fået papir på, at vi kan modtage 750.000 kr. i rentefrit lån, der skal
afdrages over 30 år startende fra 2020, der sammen med afdrag på
eksisterende lån vil binde gruppen for at afdrage ca. 33.000 kr. pr år.
Søren fortalte derudover kort om arbejdet i hytteudvalget, der pt. arbejder
med udarbejdelse af byggeprojekt og ansøgning om byggetilladelse.
Foreløbige arbejde kunne ses på de ophængte plancher.

Vi har fået en plan zone tilladelse på plads, så vi kan arbejde videre med
byggetilladelse. Der udestår arbejde med udarbejdelse af et budget, der vil
kunne vedtages på et kommende ekstraordinært rådsmøde. Vi arbejder
med at finde en partner, der kan assistere os med det.
Når det er nyt, som kræver beslutning, vil vi indkalde til et ekstraordinært
grupperådsmøde og forelægge planerne til beslutning af grupperådet.
3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
kontingent (v/ Ole)
Budgettet viser 306.891 kr. i indtægt og 284.748 kr. i udgift – dvs. et
overskud på 22.143. Budgettet forefindes som bilag til dette referat.
Det kan bemærkes, at der nu er et fast maksimalt tilskud til kurser på
10.000 kr fra kommunen.
Kontingentet foreslås fastholdt på 400 kr. halvårligt dvs. ialt 800 kr/år for
spejdere fra minigrenen og op, mens den vil være 150 kr. halvårligt for
familiespejdere. Jf. beslutning på sidste rådsmøde vil dette kunne ændres
til en årlig opkrævning pr. 1 oktober, når korpsets system tillader dette.
Nye medlemmer, startende efter 1. oktober vil blive opkrævet forholdsvist
for den resterende del af året.
Der er afsat 30.000 til forundersøgelser og projektudarbejdelse af
hytteprojektet.
Herefter blev budget og kontingentforslag sat til afstemning og blev
enstemmigt vedtaget.
Ad. punkt F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under
hensyntagen til § 14.5
Den afgående bestyrelse foreslog at fastholde sammensætning af
bestyrelsen således:
Bestyrelsen består af 10 ordinære medlemmer. Bestyrelsen sammensættes
af tre grupper hhv. 4 forældre, 4 ledere (en gruppeleder, 3 ledere) og 2
unge heraf mindst 1 repræsentant fra klanen.
Dette blev vedtaget.
1. Forældre (for 2 år):
Frank Kofoed (far til Eruptor) blev valgt i 2017

Søren Jepsen (far til Aris og Timon) blev valgt i 2017
Jens Ole Madsen (far til Skumfidus og Dino) og Ole Iversen
Ikke på valg i 2017
Jens Ole blev genvalgt til formand for bestyrelsen.
Ole blev genvalgt til kasserer.
2. Unge mellem 15 og 24 år: Valgt for 2 år blev:
Termit, Thomas Kragh Sander ikke på valg i 2017
Tudse, Emil Rosendahl Jensen blev valgt i 2017
3. Ledere, herunder mindst en gruppeleder. Valgt for 2 år blev:
Bo Wilhelmsen blev valgt i 2017
Jacob Jeppson blev valgt i 2017
Ukrudt (Malene Feldtmann) blev valgt i 2017
Camilla Winther Gislinge ikke på valg i 2017
Som gruppeleder blev Bo Wilhelmsen og Jacob Jeppson valgt i
2017
4. Evt. søkyndigt medlem er ikke relevant
5. Nyvalgt til bestyrelsen (1. år som suppleant) blev:
Kirsten Vang Hendriksen (mor til Klokke) som suppleant
Grundet misforståelse, blev der ikke valgt en 2. suppleant.
Ad. punkt H. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (for 1 år)
Valgt blev Camilla Winther Gislinge og Sommerfugl, Helena-Celine
Stevelt.
Ad. punkt L. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (for
1 år)
Valgt blev Ole, Bo, Jacob J, Camilla, Termit (Tudse som ekstra deltager)
Divisions rådsmøde d. 5 april kl 19 (18.30) Allugod Værløse. Ryetvej 17
3500 .
Ad. punkt J. Valg af revisor og en revisorsuppleant (for 1 år)

Valgt som revisor blev Nicolai Bjørnelund
Valgt som revisorsuppleant blev Kristoffer Iversen Anhøj
Eventuelt:
Elmer fortalte om divisionens arbejde, divisions turneringer,
lederuddannelse, Udstyr/Grej (kanoer, kano udstyr, shelter, GPS etc. Se
divisionens hjemmeside). Elmer nævnte i øvrigt, at alle gerne måtte
komme som observatører til divisionsrådsmødet d. 5 april.
Referent:

Dirigent:

Jens Ole Madsen

Frank Kofoed

Bilag:
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Bestyrelsens underskrifter samt revisionspåtegning findes hos kasseren.
Referatet kan også findes på hjemmesiden (se under Om Gruppen /
Bestyrelsen)

