
Leder/grupperåds møde 25.03.2021 

Majbritt, Helene, Peter, Viki, Trine J, Anja, Trine T, Christian, Lars, Anne Sofie, Jørn, Leif, Niels, Jannie 

DAGSORDEN 

Ny bæver leder og efter påske kommer endnu en leder ind og hjælper 

1. Nyt fra husudvalget. Herunder status, hvad forventes af os, økonomi mm. (Jørn fra 
husudvalget gav et reply) 

a. De har støbt gulv i depotet og så starter tømmer når gulv er hærdet. Tømmer går i 
gang efter påske, men alle håndværkere er presset på deres tilgængelighed. Når gulv 
er hærdet starter man på el-installationer. Husudvalget henter tilbud på nedrivning 
af det sorte hus. Hede Danmark har sponseret at der er bygget en siddeplads nede 
ved bækken og der er ved at blive bygget shelter bag ved det sorte hus ved den 
store pizzaovn. 

b. Hjælp til noget? Sidst i maj skal der flyttes ting fra sorte hus til depot. Der skal 
monteres vægge og det kan man godt bruge forældre til. Skal der afsættes en hel 
weekend.  

2. Oprydning i hytten/etablering af grejbank. Med byggeprojekt lige rundt om hjørnet så haster 
det snart. 

a. Skal vi have en container ned til udsmidning. Umiddelbart nej da det er for dyrt. 
b. Der skal ske en udsmidning af udtjente stole/borde.  
c. Dato for oprydning og dag hvor vi laver en grejoversigt. Lav en doodle/ Niels laver en 

doodle / sidst maj start juni. 
3. Indkøb af nyt grej. Gerne alle enheder tænker over hvad vi evt. mangler. Så om vi kan søge 

tilskud ved de link Trine T har lagt ud. Desuden et skøn over hvad sommerlejrene kommer til 
at koste. 

a. Søgning til grej.  
b. Check lige op på sommerlejr. Kanotur trop/senior 26 juni – 3 juli 
c. Der rykker 15 fra ulv op til junior op efter sommerferien. 
d. Jørn/trop/Snr. Kontrollere hvad vi har af kogegrej en tirsdag aften. Så tager de også 

billeder. 
e. Hvad kommer sommerlejren til at koste Trop/senior leje af kano. Kano kan vi låne af 

distriktet. 
f. 24-26 sept. PL2 og der er også andre kurser tilgængelige i efteråret. Vi hører om der 

er nogle af vores unge der er interesserede. Der er ingen restriktioner på om vores 
unge kan tage et kursus eller flere kurser. 

4. Regnskab 2019/2020 opdatering, samt strategi for at finde en ny kasser 
a. Trine/Majbritt vil lave skyggeregnskab og finde frem til hvor afvigelsen ml. KFUM 

systemet og vores bankkonto er opstået. Henter bilag hos Ib. 
b. Kan man sende en mail til pårørende om kasserer posten. Kan vi få en senior jobber 

ind, evt. en svigermor med regnskabserfaring. Trine spørger sin X-svigermor. 
c. Laver en FB opslag med video. Niels/ Helene laver en video. 

5. Hvordan holder vi generalforsamling i Coronatid? Herunder valg af nye gruppeleder assistent 
da Brian har trukket sig pga. uddannelse. 

a. GF hvornår og hvordan. Kan vi holde det i slut maj. Peter noterede at Korpset siger, 
at GF skal være gennemført senest slut juni i år.  

b. Christian Rasmussen overvejer gruppe leder assistenten.  
6. Planlægning af sommerlejre i Coronatid 

a. Juniortur bliver lagt på tirsdag d. 30 marts.  



b. Bæver/ ulve skal lige kontrollere med forsamlingsforbuddet på 50 vedr. overnatning 
telt/shelter. Bæver/Ulve tager en beslutning efter påske.  Medio april. Ved vi om vi 
kan bruge Æbleskoven. 

c. Vandreskjold Kan vi mødes alle sammen Kirstinelyst 10, 20 og 30 km. Lørdag d. 24 
april kl. 0900 (Bæver/ Ulve.) Bæverne starter et andet sted fra for at sikre 
overholdelse af 50 personers restriktionen. 

7. Uddannelse af både spejdere og ledere. Kan vi allerede nu planlægge et oplæg i efteråret? 
a. Vi tager fat i de unge spejdere allerede nu. 

8. Eventuelt 
a. SommerLejr: Bæver/ulve 11 -13 juni Junior? Trop/senior 26 juni -> 3 juli 
b. Mødes i Ekkodalen og ønsker god sommer.  Afventer restriktioner. 
c. Peter oplyste at Gruppemærker er på vej i uge 14  
d. Ledersituation – send en mail til Niels, hvis i vil skifte enhed efter sommerferien. 
e. Trine T. synes kvaliteten på juletræerne var for dårlig. Der er ikke andre, der har haft 

dette indtryk. 
f. Har vi indkøbt mastesejl. Trine spørger Brian om han har bestilt den. Hvis Brian ikke 

har bestilt det, vil Trine T. bestille 8 meter mastesejlet. 

  

 


