
Referat fra grupperåds møde 18.11.2020.  
 
Dagsorden 18.11.2020 
 
Helene 
Niels 
Maibritt 
Christian 
Jannie 
Ib 
Jørn 
Brian 
Peter 
 
 
Gennemgang for enhederne 
 
Bæverne 
Hvordan det går i enhederne. Det går godt og har hjælp af Matias, Sofus og Silke. Forældreløb blev 
bakket op af forældre. Forældrene har været søde at melde ind. Håber vi kan lægge en tur ind i 
foråret. 
 
Ulvene 
Peter vi vil gerne have flere voksne til at hjælpe os. Når vi er der alle 6 så virker det er der en eller to 
der mangler så skal der løbes stærkt. I går var der 45 ud af 47 der var mødt op så samlet set er vi 49 
36 var med på Houens Odde der var en aktivitet uden overnatning. 
Har været i gang med planlægning og har de første aktiviteter Til foråret kommer der en ny 
vandretur i Kirstinelyst. 24 april 
Planlægning på sommerlejr i juni + en tur til i foråret ala den vi havde ved Houens odde 
 
Vi skal appellere til at få forældre ind og hjælpe. 
 
Junior 
Det går stille og roligt 
Knapt 20 børn har fået en ny igår. Køre tilpasset program for at få det til at hænge sammen. 
Christian stopper ½år og Leif overtager enhedsledertjansen. 
 
Trop og Senior  
Aktiviteter køre.   
Der er pt. 16 trop og senior spejdere. 
Vi er ikke færdige med mærkerne endnu. 
Vi skal have bestemt enhedsmærker til trop/ senior. 
Det er en udfordring med fiskerhuset. Det er uden remedier, mørkt og meget vådt 
Vi mangler en hike. 
 

1. Spejder i Corona tid - herunder salg af kalendere 
Opbakning fra forældre Dem vi ikke sælger kan vi godt afhænde. Vi kan tjene mere så længe 
vi er over 400. Silke  
Vi ordner koordinering per mail 3-4 spejdere per sted og en leder der går frem og tilbage og 
hjælper dem. 
 



2. Hvilke fællesarrangementer er realistiske vi holder i forårssæsonen. 
Nytårs arrangement Der er ingen arrangementer før påske og så må vi se hvad der sker hen 
over året. På nuværende tidspunkt er det ikke realistisk at planlægge noget. Således er 
nytårskuren aflyst og ligeledes den middag vi plejede at have i december. 
 

3. Hvordan holder vi næste års generalforsamling - vigtigt hvordan får vi forældre ind i 
bestyrelsen når vi ikke ser dem 
Kan vi udskyde generalforsamling? Helene tager kontakt til korpset vedr. udskydelse af GF. 
Uge 25 sidste skoledag sidste møde er 15 juni Brian laver en skabelon  
 

4. Opfølgning på Regnskab og budget 
Overslag over sommerlejre. Vi har til i morgen at sende ønsker til DUF puljen. 
Det rigtige regnskab er loadet op på hjemmesiden og Sten har fået det til gennemlæsning 
allerede før efterårsferien. Sten er dog i tidsnød og kan ikke revidere regnskabet, så vi skal 
finde en anden. 
Niels kontakter distriktet og får hørt om vi kan bruge den kontakt vi har fået som en evt. 
revisor for 2019. Skal følge op på om Sten fremadrettet vil være revisor. Eller om det er i år 
der er et problem. 
 

5. Planlægning af næste års indkøb/udgifter til lejrture - hvordan gør vi det praktisk 
Lav et overslag over udgifter til ture og lejre i det nye år så samler vi det sammen og får lavet 
et budget 
Send en formular ud til indkøbsønsker. Brug linket her.  Så mødes vi og gennemgår det.  
Vi skal mødes og få overblik over vores telte. Niels følger op.  
 

6. Hjælp til husudvalget - hvordan er fordelingen af arbejdsopgaverne og hvor meget kan vi 
byde ind med 
Vi skal vide hvilke arbejdsopgaver der ligger foran os, så vi kan være beredte.  
Det er Jørn, Mikkel og Lars der laver el instalationerne. 
Kloak og dræn er ved at blive lavet. Nedrivningstilladelse er givet, men der mangler en 
byggetilladelse. 
Vi skal have en plan for tømning af det nye hus og andre behov, så vi har en ide om 
resourcebehovet.. 

 
7. evt.   

 
G4S sælger alarmer vil stå sammen med os -dette er afslået da salg af alarmer og KFUM 
spejdernes juletræssalg ikke umiddelbart virker som en naturlig relation. 
 

 
Mundbind eller visir. Der er ikke noget krav sundhedsfagligt. Vi sponsorerer gerne et visir. 
Juletræsmærket juletræshjælper kan tages af alle spejderne og det erhverves ved at man 
tager en juletræsvagt til juletræssalget. Uddeling af juletræshjælpermærke og årsstjerner 
bliver en tirsdag aften i januar per enhed. Lise skaffer dem og laver en liste til enhederne 
med stjernerne.  
 
Når gruppeleder assistent melder fra, så melder vi posten åben. Niels sender det ud på fb. 

 
 
 
mvh Niels  

http://bredballe.gruppesite.dk/oenskeseddel/

