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Referat Gruppebestyrelsesmøde 
15.08.2022 
Tilstede Emil, Louise, Ib, Christian, Trine, Helene, Majbritt, Niels, Jeanet 

Afbud: Leif, Jannie, Peter 
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Godkendelse af sidste referat 04.04.2022 
godkendt 

Evaluering af SL22 

God lejr, men også krævende for lederstaben. Se særskilt dokument. Lessons learned der er 
placeret på vores hjemmeside under information -> SL2022 

Kalendersalg –  

Hvor mange :1500 stk.  Uddeleger dem der skal aflevere kalendere til ungerne der skal ud på ruter. 
Organiser ruter på forhånd. Vi skal vide hvem der har bil med så de kan komme ud i reservaterne. 
Der er en sidste salgsdato d. 1. december på kalenderne og det er godt da der dermed ikke mixes ml. 
kalendersalg og juletræssalg. YMEN var rigtig glade for at vi kunne tage så mange. Kan vi få folk 
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tidligere afsted, så er det godt for afviklingen tirsdag den 22.11 Senior/trop starter op med 
salgspladsen denne tirsdag. 

Vork pris, indkvartering mm. 

Sidste år var en giga succes. Tilmelding første 100 kan få et værelse.  

Høre Peter om han vil sætte Vork op i arrangement styring. 125 pr voksen og 75 Kr per barn. prisen 
på hytten er 18.000 Kr og heraf får vi 70% i tilskud. Bruger fredagen til at styrke leder. Emil vil gerne 
hjælpe i køkkenet. Udvalg mødes på lørdag 

Der skal laves en slip til Vork familielejr som spejderne kan tage med hjem. 

Klan + optagelsesprøve. Lave en story hos dem oppe på loftet.  

Niels tager en projektor med til underholdning af børn. Marie tager noget downloaded disney 
underholdning med. 

Lederpleje Vi skal have forældrestøtterne med. Mange forældrestøtter yder et godt arbejde og det 
skal værdsættes. 

Lederhygge/pleje 

skal vi planlægge noget i efteråret. Før i tiden fik man en gave, men nu er det hygge Hvornår skal 
Æbleskoven ligge? 

PT prøver vi tirsdag 6.12 hvor vi forsøger at få en fra korpset til at fortælle om kurser  

Gennemgang af revideret Velkomstfolder.  

Godkendt 

Ansøgning om tilskud til Jamboree fra Sofus Filsø  

Lad os høre om der er nogle trop senior man kan komme med og vi giver gerne 5000 i tilskud til 
andre der vil deltage i 2023 

Vi vil gerne støtte deltagelse i Jamboree. Størrelsen på støtten afhænger af prisen på lejren, antal 
deltagere fra gruppen og gruppens økonomi. Vi kan derfor ikke give noget fast tilskud.. Vi tager stilling 
til det fra lejr til lejr. Det er vigtigt at dem der søger har en dyb forankring i gruppen. Næste Jamboree 
er i Polen og vi arbejder på at flere skal med. 

Sofus Filsø er tropspejder. Har været spejder siden han startede som bæver. Ligeledes fungeret som 
bæverassisten de sidste år. Han bevilliges 5000 kr.med baggrund i hans store engagement i gruppen. 

Evt. 

Spejdermærker er det individuelt eller er det noget man tager sammen med de andre.  

Special mærker er igennem Corona perioden taget meget individuelt. Hvis man tager dem selv, så er 
det egen lomme. Vi opfordrer til at man tager mærker sammen med andre. Hvis man tager et mærke 
så bør man koordinere det med ens enhedsleder. Så tager vi en diskussion om det på Æbleskoven 
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Messengertråd.  

Der kommer ret mange beskeder fra leder, klan og grupperåd. Meld jer ud af den, jer der ikke vil 
spammes. Messenger tråden grupperåd, klan og ledere bliver omdøbt til ledere i Ekkodalen. 

Bæverassistenter  

næste år rejser Sofus og Silke og så er der en stor risiko for at Mathias stopper. Lærke vil gerne 
starte op som assistent og Axel vil også. Vi forsøger ligeledes at få Viktor, Gustav, Isabella og Maja til 
at starte op som bæveraspiranter. Vi vil gerne have 1. års trop. Desuden kommer HC tilbage efter 
skolenåret 22/23. Vi ved endnu ikke hvor mange bævere der starter op men vi kan evt. lade de nye 
lederaspiranter starte i Oktober og så hver anden uge. 

Fordelen med at trop bliver assistenter er at de bliver mere kursus parate og så kan vi sende dem 
afsted til PL og andre kurser, hvor de kan få flere relationer i spejderbevægelsen. 

Bæver leder skifte sommer 2024. Vi har kun de hænder vi har og dem skal vi passe på. Evt. lufte 
behovet for voksenleder på dette års Vork tur.  

Ymen jubilæum 

 17. September på kirketorvet med hoppeborg, mens der er landstræf. Niels kontakter trop for at høre 
om de vil hjælpe med arrangementet d. 17 september. Helene vil gerne være den voksne bag men 
nødt til at være nogle trop/senior spejdere der vil lave en aktivitet. Ellers må vi desværre meddele vi 
ikke kan deltage. 

Indlæg til Grønsagen 

Programmer og indlæg er på plads 

Kandidat til hovedbestyrelsen. 

Jens Vestergaard Thomsen stiller op til hoved bestyrelsesmøde. Vi giver grønt lys for kandidaturet. 
Niels tager fat i distriktet for også at få dem til at stille sig bag Jens’s kandidatur. 

 

 


