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Indkaldelse  
 
Kære Alle 
 
Vores første møde er onsdag den 11. marts kl 1830 hos Niels på Dyrehegnet 8. Ib (læs Bente) 
sørger for lidt aftensmad. Giver muligheden for at vi kommer lidt før i gang, men også en rigtig god 
måde lige at lære hinanden at kende. 
 
Glæder mig til at vi kommer i gang med arbejdet. Som altid når nogle forlader gruppen og nye 
træder ind, så er der lidt opdateringer vi skal have lavet.  
 
Synes vores første møde primært skal have fokus på, hvad vi gerne vil med grupperådsarbejdet. 
Ved at der er kommet to ekstra medlemmer til, har vi forhåbentligt overskuddet til at gøre en lidt 
ekstra. 
 
Dagsorden 
 

1. Præsentation af nye grupperåd og endelig konstituering 
2. Visioner for nye grupperåd 
3. Kommende arrangementer vi skal have planlagt 
4. Fastsættelse af ny møde dato med deltagelse af alle enhedsledere eller repræsentanter 
5. Evt. 

 
Har I nogle emner vi skal have drøftet så meld endelig tilbage 
 
Vi skal have taget billeder til fb og gruppenshjemmeside. Jeg vil meget gerne om I vil skrive en 
smule om jer selv, så siden bliver ”mere levende”. Nævn hvem I er forældre til, har I selv været 
spejder, hvad motiverede jer til at stille op, hvor længe har I været aktive osv. Se evt på 
hjemmesiden, hvad andre har skrevet. Tror på at jo mere synlige vi er, jo nemmere er det for os at 
prikke de andre forældre på skulderne for at få hjælp. 
 
Jeg kan ikke komme ind på referaterne fra grupperådsmøderne – er jeg den eneste?? Vil gerne om 
vi lige kort kan løbe dem igennem, så vi ikke glemmer noget der er besluttet gennem de sidste år. 
 
Ang ønskelisten til indkøb af nyt udstyr, så kan jeg ikke se der er nogle ønsker?? Har I brugt den og 
holdt møde i starten af året med prioritering af indkomne forslag? 
 
Glæder mig til mødet – sikker på vi udover at få lavet nogle gode aktiviteret for vores spejdere 
også får det sjovt undervejs 
 
Med venlig hilsen 
 
Helene 
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Deltager til grupperådsmøde d. 12.03.2020:  Mikkel, Ib, Janni, Pia, Helene og Niels  
Dirigent: The invisble hand. 
Referent: Niels knudsen 
 

Afklaring med Niels’s engagement i grupperåd.  
Niels’s engagement i gruppråd har afstedkommet en opmærksomhed på at man ikke kan være 
leder og samtidig med i grupperådet. Denne regel er dog lidt mere nuanceret end som så, men for 
at imødegå kritikken vil Niels indgå som forældre i grupperådet og trækker sig som leder. Trop kan 
altid trække på ham som forældre. Den samlede lederandel i grupperådet må ikke være flere end 
dem der er valgt ind som forældre.  
Yderligere info kan findes på KFUM’s korpsside: https://spejdernet.dk/vaerktoejer/love-
regler/vedtaegter/gruppen/ 
 

Ledermøde i Æbleskoven 
Mikkel beretter der har været et møde med lederne i efteråret, hvor der var fravalg af 
lederweekend.  
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Konstituering 
Ib forsætter som kasser og Helene bliver den nye formand. 
 

Visioner  
Spørgsmål fra den nye formand om hvilke visioner har der været for gruppen de sidste par år. 
Mikkel berettede at gruppen har kørt på den daglige drift og puslespillet med lederne.  
Vi får udfordringer med ulveledere til efteråret (der bliver 40 ulve) og der kommer også til at 
mangle ledere hos bæverne. Evt. kan vi lave en spejderaften, hvor bæver eks. invitere deres 
forældre en tur i skoven, således at vi på et løb kan stifte kontakt med de nye forældre. 

Traditioner vs fornyelse 
Helene berettede fra dengang hun var formand sidst at hun sammen med den daværende 
gruppeleder havde en holdning til at traditioner er gode, men at vi altid skal reflektere over det vi 
gør og ikke bare gør som vi plejer.  
 
Så lad vores arrangementer bliver vendt lidt, for at sikre, de er tidssvarende, at de giver mening og 
er så nemme at eksekverer som muligt. Nyt fokus på vores arrangementet er: at vi leger med 
tingene, at der er plads til alle. Vi skal pjatte og grine noget mere for at kunne tiltrække nye. Der er 
brug for at bygge sociale relationer med et smil. 
 
Vork  
 Vi inviterer lederne til fredagen med god vin og mad fra naturen. Helene har kontaktet den nye 
klan for at høre om de vil lave et løb for os til Vork.  Klanen har fået tilbudt at få dækket 
omkostningerne til transport. De skal vende tilbage senest d. 1 maj 2020. 
Helene kontakter Sten Fanø for at høre om Den grønne gren kan hjælpe os.   
 

Websiden 
Niels tager opdatering af websiden, fisker det fra facebook -checker op med Alexander og Mikkel 
O. for at få et hurtigt brief på hvordan det virker. 
Velkommen til Bredballe gruppe skal op på hjemmesiden. Mikkel får Trine til at sende en pdf fil til 
Niels. 

Grøntsagen hvad bruger vi den til? 
Mange bruger aktivitetskalender og som telefonbog til lederne.  
I dag er Deadline for indlæg medio december, men det gør at vi mangler nytårsparade og endelig 
resultat på juletræssalget. Vi kan evt. skyde deadline på grønsagen til start januar. Grønsagen 
kommer pt. ud 2 gange om året. Pris 1200 for 150 eksemplarer. 
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Nytårsparaden  
Skal vi tilbage til den gamle form eller forsætte den nye. Nytårsparade i Hældager hallen er skiftet 
ud med sognegården og årsstjernen blev givet ude på parkeringspladsen. Fordel ved at holde det i 
sognehuset er at ens biler er parkeret der hvor man afholder nytårsparaden. 
Løbet var godt, men vi vil næste år give stjernerne indenfor og sørge for godt vejr. 

Julekalenderen fra Lions 
Evaluering Julekalendersalg. Det var en succes og gentages næste år. Vi kan godt afsætte lidt flere 
kalendere næste år og så skal der sendes en seddel ud sammen med julekalenderen vedr. 
juletræssalg og andre relevante emner. 

Fælles leder og grupperådsmøde i April (Ala forårskuren) 
Fælles ledermøde med fokus på det sociale og god mad/vin. Fælles leder og grupperådsmøde 
afholdes ultimo april med lederne og grupperåd. Niels sætter en doodle op og inviterer til møde. 
Mødet afholdes enten onsdag d. 22/4 eller fredag d. 24/4.  
 
Vi skal også have en diskussion med lederne omkring værdien af at have de ældre spejdere såsom 
junior og trop. Hvis der ikke er udfordringer for junior/trop så mister vi dem. 
Vi skal have meldt ud om vores arrangementer, såsom sommerlejrene, Vork, poseuddeling, så 
Informationen kommer ud rettidig så forældre har tid til at planlægge. Mikkel har spurgt 
enhedslederne. 

Regnskab 
Mikkel oplyser, at der er ønske om et mere detaljeret regnskab. Helene spurgte til begrundelsen 
for dette ønske, idet der er grupperådets opfattelse, at der ikke fokuseres på detaljer i regnskabet, 
men at der skal fokuseres på det samlede forbrug til spejderaktiviteter. Der bør ikke fremhæves 
enkeltes forbrug, men opfordres til at vurdere om aktiviteterne har gavnet børnene. 
 
Niels påpeger at det er vigtig at have fokus på en åben dialog, så vi får snakket om de ”sten i 
skoene” der kan være, så der ikke opstår misforståelser og en kultur med ”dem og os”. Vi er 
voksne mennesker og kan snakke med hinanden om de udfordringer der er i gruppen som skal 
løses uden det kommer fra nogen. 
  
Vi vil gerne have et input fra de ledere der ønsker regnskabet specificeret henvender sig om hvilke 
dimensioner de ønsker det opgjort på.  
 
Vi skal have et Budget for arrangementer det kommende år, således der ikke kommer 
overraskelser. Budget er udarbejdet for nogle ture, men endnu ikke fuldt implementeret af alle 
enheder. 

Corona Virus 
Danmark lukker ned pga Corona virusen. Skoler og offentlige institutioner lukkes ned og vi følger 
dette hos spejderne og aflyser alle spejdermøder indtil 31 Marts. 
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Mikkel Thorsen vil stå nede i spejderhytten, såfremt der dukker nogle børn op. Desuden vil 
shelterture i marts blive aflyst.  
 

Arbejdsdagen 
Niels sætter opslag op om Arbejdsdagen d. 28 op på hjemmeside hvor grøfter skal graves ud, træ 
skal køres væk og check med seddel i vinduet. Dette er p.t. aflyst qua Corona. 
 
Vi følger udviklingen og skriver til jer, når vi kan starte op igen. 
 
Mvh grupperådet. 
 


