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1 valg af referent Niels  

2 præsentation af den nye bestyrelse. 

3 Valg af bestyrelsesformand og kasserer. 
Ib er genvalgt som kasserer. Helene er genvalgt som formand. I den forbindelse ønskede Helene 
også, om der var nogle der ønskede at følge hende som formand/kvinde assistent. Det var tænkt på 
samme måde, som vi har en gruppeleder og gruppelederassistent. Dette for at sikre en kontinuitet i 
bestyrelsen, således den ikke står tilbage uden viden og erfaringer ved fremtidige formandsskifte. 
  

4 Fordeling af opgaverne  
I dag har vi et årshjul. For hver af de aktiviteter, der findes i årshjulet er der behov for opgaver der 
skal løses. For at lette opgaveløsningen for nye såvel som gamle medlemmer af bestyrelsen har vi 
beskrevet de forskellige aktiviteter. De enkelte aktiviteter i grupperådet er blevet beskrevet, så man 
kan bruge beskrivelserne som en menu i hvad der skal gøres når man eks. skal sætte en 
nytårsparade op. Beskrivelserne er ikke tænkt som noget man absolut skal følge til punkt og prikke. 
Ønsker man at sætte sit eget præg på en aktivitet og har tid og kræfter så prøv det af. 
 Der er på nuværende tidspunkt beskrevet følgende aktiviteter nytårsparade og Vork 
 
Årshjulet kan ses her https://bredballe.gruppesite.dk/aarshjul-for-lederne/ 
Eksempler på aktivitets beskrivelser kan findes her: 

https://bredballe.gruppesite.dk/aarshjul-for-lederne/
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Generalforsamlingen | Bredballe Gruppe (gruppesite.dk) 
https://bredballe.gruppesite.dk/?page_id=4512 Nytårsparaden 
 
PS: disse er ikke lagt ud på menuen og derfor ikke tilgængelige direkte, da de ikke er færdige. (kom 
gerne med input til dem) 

 
Vi satte følgende på årets aktiviteter: 
 
Sommerafslutning tirsdag 14 juni med indslag fra hver enhed, Sl2022 Emil, Helene og Louise:  
Vork Familielejr Helene, Ib og Niels 
Kalendersalg Jeanett. (Spørger Anne-Mette om hun vil hjælpe.) 
Nytårsparaden Emil og Jannie  
Generalforsamlingen Niels, Helene 

5 Liv fra enhederne springes over qua tidsnød. 
 

6 SL2022  
 
junior 9 
trop senior 15  
ledere 15 
ulve 24 
klan 7 
 
Der er bestilt brænde og rafter. Næste deadline er 1 maj 2022 hvor vi skal have den endelige 
tilmelding klar. 
Silke og Sofus skal informere ulvene om SL2022 på tirsdag 05.04.2022 
Vil gerne have der oprettes et arrangement til tilmelding Peter og Niels kigger på det. Årsagen er at 
styring og betalinger til dette er mobilepay langt overlegent. 
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Priser for lejren 
Vi har øremærket sidste års indtjening på juletræssalg og kalendersalg til SL2022 og dette er små 
90.000 Kr. 
Max beløb er 1500 kr.  
2 barn er reduceret pris.  
Ulve skal have en pris på 750 Kr.  
Rabatten er på den billigste og det er  
 
Ledertask force Jørn Leif og Niels mødes 
Husk 24 april er der 25% i spejdersport.  
Niels laver et budget for SL2022 
Trine H. bliver der hele ugen for junior. 
 
Vi har fået en norsk venskabsgruppe fra Ryvang. 

7 Møde med DDS omkring Spejdercenteret  
I slut februar havde vi et møde omkring hvad vi skulle i Ekkodalen. Vi besluttede at beholde 
containerne, brug af fundamentet er til et overdækket madpakkehus med bålsted i et af hjørnerne. 
Der var også fælles opbakning til at vi ikke ville sætte noget i gang før vi har fået 1 års erfaring med 
det nye hus. Når vi har brugt huset et års tid kan vi kigge på de behov der er og tage dem op på et 
nyt fællesmøde med DDS’erne. Referat fra mødet kan findes på vores hjemmeside i følgende link  
 
 
Der vil være generalforsamling i husudvalget d. 25 April. Der bliver udsendt en indkaldelse asap. 
Jørn har ideer til at bruge noget genbrugsmaterialer til dette. 
 
Der er oprettet en OK aftale for Bredballe gruppe  
 

8 Æbleskoven SL2022.  
Vi var 8 ledere samlet i Æbleskoven. Samling af ledere i Æbleskoven er en tradition fra før Corona 
tiden som vi nu endelig kan starte op igen. Distriktschefen fra Munkebjerg var forbi og gav Christian 
sin 25 års stjerne. Derforuden fortalte han om SL2022. Der var planlagt at vi skulle høre om kurser og 
uddannelse, men hovedparten af tiden blev brugt på spørgsmål og snak omkring SL2022.  
Vi planlægger Æbleskoven med fast dato i Feb/marts allerede i efteråret for at sikre at så mange som 
muligt af lederne kan sætte kryds i kalenderen og deltage. 
 

9 OK sponseraftale ved Helene 
Der er oprettet en sponsoraftale med OK med engagement fra Alex Rohbach (far til spejder) Han har 
sørget for en sponsoraftale med OK. OK giver 200 Kr i bonus første gang du tanker 500 liter indenfor 
et år. Derforuden gives 5 øre pr liter der tankes. Har man OK el eller Ok OK mobil så støttes der også. 
 

10 Sommerafslutning (se opgave fordeling punkt 4) 

11 Evt.  
skal alle ledere have den ny bog spejderliv. Ja vi køber 25 stykker ind  
 

http://bredballe.gruppesite.dk/wp-content/uploads/sites/54/2022/04/Moede-med-KFUM-Spejderne-og-Oernebjerg-mandag-280222kl18Ekkodalen.pdf
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Recycling af lederuniform/tørklæder. Vi har et stort flow af spejderledere og for at sikre mere 
genbrug vil det være godt at returnere ens spejderuniform når man stopper så en anden kan få 
glæde af den. 
 
Forældre må gerne opfordre deres børn til at lave indlæg til grønsagen. 
Sofus søger til jamboretten i Korea  
 
Der er afslag på at donere 50.000 Kr. til finansiering af husbyggeriet. Helene skriver en mail på vegne 
af grupperådet. DDS har pt. Ikke økonomi til at donere 50.000 Kr. Vi vil gerne kigge på en donation til 
noget i huset når vi har erfaringer med det nye hus og fremtidige økonomi. 
 
 


