
1 
 

Refereat grupperådsmøde 06.09.2021 
Tilstede Majbritt, Jeanet, Leif, Helene, Christian, TrineM, TrineH, Ib, Bente, Niels 

Afbud: Anne-Mette, Jannie, Peter 

Contents 
Enhederne ............................................................................................................................................... 1 

Vork ......................................................................................................................................................... 1 

Lejr regnskaber ....................................................................................................................................... 2 

Kontingentfastsættelse ........................................................................................................................... 2 

Nytårsparaden ........................................................................................................................................ 2 

Y-mens klub og kalender salg.................................................................................................................. 2 

Spejdernes lejr 2022 ............................................................................................................................... 2 

 

 

Enhederne 
Bæver 24 stk der kommer forsat nye til 

Sommerlejr booket I grejsdalen 17-19 juni 2022 lige inde sommerferien. 

ULVE: Peter har forældresupport. Der er plads til dit barn hvis du vil være leder. 52 børn, 7 forældre i 

lederpuljen. Der skal være børneattest til dem der har med børnene at gøre. 

Ulve skal på landslejr 2022 

Junior 26-27 stykker i gang med bålmærket. De synes det var fedt at være på brandstationen. De 

skal prøve at sove nede i hytten, så de hærdes lidt inden Sl2022 og andre større lejre. 

Trop/ Senior 22 stykker 17 trop og 5 senior.  

Roland og Diamant til senior.  

Vork 
Tilmelding  

Sæt en reminder om Vork ud på FB (Niels) Helene sender en mail ud. 

Skriv at det er for hele familien. Men pas på med at love at hver familie kan få et værelse hver. 

Trop/Senior kommer fredag. 

Få nogle forældre til efterfølgende at skrive om Vork i grønsagen. 

Find nogle svampe til fredag aften (Niels) 
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Lejr regnskaber  
Lejren med junior har givet et lille overskud. 

Kursus i regnskabssystemet.  (Niels check det.) Arrangement delen skal op at køre. Vi vil forsøge at 

undgå mobilepay da det administrativt ikke er så gennemsigtigt når der kommer mange betalinger 

på samme dag. 

Folder i hvad gør man, når man planlægger en lejr. Spørg Lars om mad budget. (Niels) 

 

Kontingentfastsættelse 
199 Kr. / halvår = 400 Kr. per år Kontingent for klanmedlemmer er 400 Kr. 200 kr. per halvår med 

start fra 1 januar 2022. Når man er over 25 får man ikke tilskud mere  

Efterskoler er 190 per halvår. Dette er ligeledes 200 Pr halvår fra 1 januar 2022. 

 

Nytårsparaden  
Stjerneoverrækkelsen kan ske indendørs 

Vi går efter at holde det i Hældagerskolen qua antal tilmeldinger. 120-130 stykker. 

På Nytårsparaden kan vi  

1. vise Vork video,  

2. synge nogle sange og 

3.  vise hvad man har lavet det sidste år hvilke mærker man har taget. Hver enhed viser frem. 

4. Dele årsstjerner ud. 

5. Fortælle hvordan det var at være ny leder. 

Helene spørger om Jannie om hun kan være tovholder på nytårsparade. (Vi pitcher den til Vork og 

ser om der er nogen, der kan løbe med denne bold) 

Y-mens klub og kalender salg 
Vi beder om 1000 kalendere. Dem vi ikke får kan vi returnere.  

Spørg Freddy  

Vi sælger tirsdag aften med dørsalg + foran REMA1000 og efterfølgende foran REMA1000 den lørdag 

hvor vi sætter juletræssalget op. 

 

Spejdernes lejr 2022 
Forhåndstilmelding i efteråret. Har betydning for det areal vi får tildelt til lejren. 

Prisen sættes til 1500- som egenbetaling. Søskenderabat -1500 for første og 1000 for den næste. 

Pris for spejderlejren   
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Hvad er prisen for ulve der er der 4 dage og de resterende der er der 7 dage. Mail sendt til 

spejdernes lejr. (svar fra SL2022 sekretariat: det er ikke besluttet endnu, men kommer i infobrev 2, 

som kommer engang i efteråret) 

Hver en krone fra juletræssalg og kalendersalg 2021 bruger vi på at reducerer egenbetalingen til 

SL2022 

Vi får også et tilskud til lejren. Det er en pulje man søger så vi forventer et tilskud på 10.000 Kr. 

Hvad med de forældre der hjælper til en gang imellem. Man er leder når man har fået uniform og 

tørklæder. Kriteriet for at komme med på SL2022 som leder er at man skal være meldt ind som 

leder. Ledere der har været der hele året kan gratis komme med til SL2022. 

Info kan findes på https://spejderneslejr.dk/ 

T-shirts  

Dem der skal med på SL2022 kan tage de gamle jubilæums T-shirt med og evt. bytte med tørklæder. 

Store kasser til opbevaring er placeret bagerst i eksisterende ulvelokale. Hvad skal der ske med dem? 

 

Trivselsundersøgelsen er i gang og der er sendt mail ud til Gennemgang af trivselsundersøgelse d. 4 

oktober kl 18.00 med pizza -> 2100 

Tirsdag 24 maj 2022 kommer Birgit Vestergaard og holder en andagt. 

Spørge om dem fra Holland vil med til SL2022 -spørg Scooter. (Scooter synes det er en god ide.) 

 

 

 

 


