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1. Ledersituationen – opdatering
Uller har valgt at blive minileder i stedet for Tropsleder, og Jord’s veninde Nanna vil også
gerne starte som minileder. Vi er dermed 2 miniledere mere, og har god kapacitet til de
spejdere vi har (68 totalt).
Vi skal fortsat fokusere bestyrelsens indsats på hvervning af ledere, men også på
fastholdelse af de eksisterende ledere. Dette bliver fast punkt på dagsordenen fremover.
Nye ideer til hvervning: Facebook-event – kom med til et spejdermøde, og prøve at være
leder.
2. Opsætning af nøgleboks
Ledergruppen har efterspurgt om der kunne sættes en nøgleboks op ved lokalet. Der er
19 nøgler i omløb.
Der skal søges godkendelse hos ejendommens bestyrelse (Lasse).
Nøgleboksen skal indkøbes, og sættes op i trappeskakten (Lasse).
3. Gruppelederens opdatering
Helene informerede om gruppens nye hjemmeside (Yggdrasilgruppe.dk),
tilmeldingssystem og mailsystem. Desuden om oprettelsen af facebook-gruppen
’Einherjerne’, for tidligere ledere og andre tilknyttede til gruppen som kan bruges som
ekstra ressourcer.
Oversigten over de forskellige leder-roller (Leder, leder-assistent, einherjer) lægges op
på gruppens hjemmeside (Saga).
4. Gruppens udviklingsplan i øvrigt – opdatering
Temaerne for udviklingsplanen 2018 er:
’Udvikling af spejderfærdigheder’, og ’Fastholdelse af kvaliteten i

spejderarbejdet’.
Status:
•
•
•

Prioritering af Plan/PUF-kurser – desværre deltog ingen på PUF. 4 tropsspejdere
er tilmedlt til Plan-kursus
Ledersamtaler – tænkes at igangsættes efter jul, men er blevet udskudt et par
gange
At forberede opstarten af en klan til sommeren 2019 – info til tropsspejderne om
fremtidsudsigterne i Yggdrasil efter troppen er blevet givet.

5. Ekstraordinært divisionsrådsmøde – Bavnen (se vedhæftede fil)
Lasse skriver til divisionsledelsen at Yggdrasil gruppe ikke har nogen holdning til
beslutningen om Bavnen. Vi har ingen særlig gevindst ved at leje Bavnen, da
Frederiksberg kommune giver fuld hytte-refusion.
6. Gruppens politik omkring indkøb af mad til ture, angående økologi, kvalitet og
pris – Oplæg v. Tjalfe
Punktet er skudt til næste møde, da Tjalfe ikke deltog.
7. Beretning fra lederne om sommerlejr og oprykning.
Troppen har været i Tyskland på sommerlejr, og var 5 mand afsted. Det var den første
internationale lejr Yggdrasil har deltaget i. Turen havde et overskud på 4701,- kr, da de
havde en egenbetaling på 2100, og fik et tilskud på 1743,80 kr fra kommunen.
Mini- og Juniorgrenen har været på hyttetur i Vordingborg, og har hygget, badet og
slappet af, da det var rigtigt varmt. De måtte heller ikke tænde bål. Der var 7 ledere og
18 børn afsted, og der var et overskud på 2314,70 kr.
Ledergruppen har diskuteret sommerlejr for 2019. Troppen vil gerne på kanotur. MiniJunior vil gerne til Thurøbund spejdercenter.
8. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole
Ole gennemgik gruppens foreløbige regnskab. Det foreløbige resultat er på 34.283, før
de sidste kontingentinbetalinger, og uden alle ture og aktiviteter for året er afholdt.
Derudover har Ulfrun købt gruppe-T-shirts, som desværre ikke gav overskud pga.
manglende moms i tilbuddet.
9. Gavepolitik
Vi diskuterede gruppens gavepolitik.
10. Evt.
Saga foreslog at vi laver en velkomstpakke til spejderne, som finansieres igennem et
indmeldelsesgebyr til forældrene. Pakken skulle bestå af: Tørklæde, en blå Yggdrasil T-
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shirt (sommeruniform), Gnisten/Flammen/Ilden, Sangbogen, et Gruppe og et
Divisionsmærke.
Bestyrelsen var åbne overfor forslaget, og Saga laver et oplæg med priser til næste
møde som grundlag for en beslutning.
11. Fastsættelse af dagsorden for næste møde
Agenda til næste møde er vedhæftet.
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