
Referat gruppebestyrelsesmøde den 8. november 2021 

 

Til stede: Peter, Christian R., Niels, Ib, Leif, Trine H, Majbritt, Jeanet, Helene.  

Referent: Majbritt 

 

Nyt fra enhederne: 

Bæverne: 24 børn, har taget eventyrmærket og er pt i gang med Sciencepiratmærket.  Julie (bævermor) har 

termin lige om lidt, så hun deltager naturligvis ikke mere om tirsdagen. Vi får lidt hjælp af og til af en 

bævermor,  Nanna. De har fået HC ned som fast hjælper i flokken.  

Ulvene: 52 børn. Optager IKKE flere børn, der er ikke plads. Brian kommer ikke retur til Ulvene. AnneSofie 

venter sig, 12 forældrestøtter. Har taget sciencepiratmærket. 

Skal på sheltertur fredag – lørdag 12-13. november i Kirstinelyst , der er 18 tilmeldt incl. ledere.  

Overvejer arrangement med ulveledere og forældrestøttere, så der bliver et godt fællesskab, og de lærer 

hinanden bedre at kende. Forældrestøttere inviteres med til juleafslutningen 07.12.21.  

Junior; 22 junior, Sheltertur 12-13. november i Ekkodalen, øver børnene i selvstændighed, så de kan klare 

SL 2022. 

Trop: 16 trop og 6 senior, HC og KE har været på diamant, en god oplevelse. Har været på sheltertur i 

Kirstinelyst og skal 12-13. november på sheltertur i Ekkodalen.  

 

 

Evaluering af Vork 

Klanen havde lavet gode løb, stor hjælp for gruppen. Tak til klanen. 

Der var 2 værelser ledige, flere tog måske hjem, fordi vi havde meldt ud, at der ikke var værelser nok. 

Der var ikke gudstjeneste i år, vi har besluttet, at der heller ikke skal være det i 2022, programmet bliver for 

hektisk. 

I 2022 SKAL der en mere fast hjælp i køkkenet til at styre kaffe, opvask og de mange spørgsmål, der 

kommer fra forældre. Evt. kunne det være en opgave for gruppebestyrelsen at stå for kaffe/kage om 

eftermiddagen.  

Vi dropper bævernatløbet i 2022, det bliver for sent, inden vi kan skyde det store natløb i gang og bæverne 

er meget trætte.  

Bæverforældre kunne evt. stå for at lave kakao og boller lørdag aften.  

I 2022 afholdes Vork den 30. september til 2. oktober. Skal oplyses i Grønsagen i januar. 

I 2023 bliver det 8-10. september.  



Nytårsparaden 16.01.2022: 

Tovholder: Helene 

 Helene tager kontakt til Birgith. (Gudstjenesten bliver kl 12.00 som en spejdergudstjeneste.) 

Velkomst: Helene 

Status på juletræer: Helene.  

Traktement: Vi køber sandwich og pølser/brød 

Sangark: Leif.  

Hver enhed præsenterer livet i enheden, hvad sker der i enheden, det kan være via billeder, fortælling eller 

på anden måde, det er op til hver enhed.  

Præsentation af Vork, Jeanet spørger Annemettes mand Poul, som var fotograf på lejren, om han vil klippe 

noget sammen til os.  

 

 

Generalforsamling 22. februar 2022 kl. 18.00 – 19.30: 

Vi forsøger, om vi må låne sognegården, Helene tager kontakt til Birgith. 

Tøndeslagning på P-pladsen foran kirken, vi afspærrer, så bilerne ikke tager for meget plads. Der kan også 

parkeres ved børnehaven eller på skolens p-plads. 

 

Trivselsrapport: 

God aften med konsulenten, mange gode input og ting at tage fat på, bl.a. bedre information til nye ledere, 

Helene og Niels samler op.  

Struktur på programmer, indbydelser m.v., så vi lettere kan finde hjælp til hvordan vi gør: Jeanet. 

 

SL 2022: 

Lejren foregår i dagene 23. – 31. juli 2022 

Ulvene deltager fra torsdag til søndag. 

Helene laver forhåndstilmelding 

Plan for Lejrpladsopbygning: Leif + trop/senior 

Vores deltagerpris: 1. spejder kr. 1500, 2. spejder kr. 1.000, Ulvene kr. 750 

Forældre, der ikke er ledere sover i familielejren. Når vi har fået forhåndstilmeldinger fra børn og ledere 

vurderer vi på, om der bliver brug for forældrehjælp/tanter.  

 



Husudvalget: 

Vi har 3 repræsentanter, forældrerepræsentant: Lene Ahlmann, lederrepræsentant: Jørn, 

gruppebestyrelsesrepræsentant: Morten Daubjerg.  

Morten stopper, Niels bliver ny Gruppebestyrelsesrepræsentant, Christian R. suppleant. Vores 

repræsentanter skal fremover vælges/genvælges på generalforsamlingen i februar.  

 

 

Eventuelt: 

Kursus i medlemsservice onsdag den 24. november kl. 19.00 – 21.30. Det afholdes på adressen Mølkærvej 

19.  

Husk at tale pænt til hinanden, også hvis vi ikke kender hinanden. Ulve og junior ledere og hjælper får hils 

på hinanden, så de ved, hvem, der er ledere og hjælper i de respektive afdelinger.  

Afdelingsledere for ulve, junior og trop koordinerer hvem, der er hvor på pladsen til næste tirsdag, så alle 

ikke skal bruge samme faciliteter på samme møde.  

Julekalendersalg: Jeanet og AnneMette er tovholdere. De står for ruter og førsalg 9. november. De vil stå 

ved begge indfaldsstier /veje tl Ekkodalen.  

Den 16. november er der tilmeldingsfrist, 23. november sælger vi kalendere.  

Børn og forældre får kage, når de kommer retur, vi tager stilling, når vi ved hvor mange, der deltager, om vi 

selv bager kager eller bestiller kagemænd gennem Rema (Christian R)  

Facebook er kun for spejderaktiviteter, andre indslag bliver slettet. 

Kasser for Bredballe gruppe: Ib genoptager jobbet som kasser. Regninger skal derfor igen sendes til Ib.  

Forældrekaffe genopstår, når det bliver forår.  

Afterscout efter spejdermødet om tirsdagen, alle er velkommen. 

Lederfællesskab: Juleafslutning 7. december, I foråret 2022 besøg af konsulenten igen, vi skal styrke 

voksenrelationerne.  

Tak for kagemand, som Christian havde stået for.  

 

 

 

 

 

 

 


