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1. Ledersituationen og opdatering fra gruppelederen
•
•
•

•

Minigrenen har 3 faste ledere og 2 assistenter, plus en assistent på barsel.
Juniorerne har 4 ledere.
Troppen har 1 leder og 2 assistenter, og Amma har meldt ud at hun stopper til
nytår. Hugin fortsætter derfor som tropsleder, og der bør søges en ny
tropsassistent.
Der er 17 børn på venteliste, efter optag efter sommerferien.

2. Gruppens udviklingsplan i øvrigt – opdatering efter Plan kurser
4 Tropsspejdere har været afsted på Plan-kursus, med stor entusiasme.
3. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole
Ole havde undersøgt mulighederne for at skabe en familiespejd-gren, og fremlagde
økonomien i det. Hvis forældrene skal meldes ind for at børnene skal kunne gå til
familiespejd vil det generere et større underskud for gruppen.
Helene undersøger om forældre til børn der går til familiepejd også skal indmeldes i
gruppen.
Ole fremlagde gruppens økonomi. Det foreløbige resultat er på 16.206, men der er et
udestående på 25.000 i indkrævninger fra kontingent. Det indskærpes til grenlederne
at sedlerne med kontingentindkrævningen uddeles hurtigst muligt.
Der udsendes opkrævninger for egenbetaling til Plankurserne snarest muligt, som
fastsat i referatet fra Juni er 700 kr for første kursus og 950 kr for efterfølgende kurser.
4. Budget og planer for næste år
Ole gennemgik det midlertidige budget for 2019.
5. Fastlæggelse af dato for grupperåds-møde

Det blev besluttet at grupperådsmødet i år ligger på en hverdagsaften, d. 19 Februar kl.
19-21. Mødet bliver uden spejderne, og der opfordres til at man hjælper hinanden med
pasning hvis det er et problem.
6. Forberedelse af grupperådsmøde
Referatet forberedes inden mødet, så det er lettere at være referant. Lasse sender
dirigentvejledning og forbereder invitationen inden bestyrelesemødet den 24/1.
7. Alternative Indtægtskilder
Der blev diskuteret forskellige alternative indtægtskilder:
•
•
•

Kaffevogn som tropsspejderne kan køre rundt med.
Oprydning efter større arrangementer i kommunen (Frederiksbergdagene, CPH
Pride, CPH Marathon)
Pant-bod el. Lign. på Roskildefestivallen

Da de fleste ideer kræver større forældreinddragelse lægges der op til at forældrene kan
fremstille forslag om dette på grupperådsmødet, da vi forventer større success med
forældre-drevne ideer.
8. Gruppens politik omkring indkøb af mad til ture, angående økologi, kvalitet og
pris – Oplæg v. Tjalfe
Tjalfe gennemgik en spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt lederne. Konklusionen
er at ledergruppen er splittet ifht om økonomi eller økologi/bæredygtighed er vigtigst.
Lederne vil gerne have en indkøbspolitik for at undgå diskussion når de planlægger ture.
Bestyrelsen har sat en række pricipper, og sat en ramme for madbudgettet per spejder,
som skal forsøges overholdt, så der ikke spares unødigt:
1.
2.
3.
4.

Alle skal kunne blive mætte
Individuelle behov som (allergier, vegetarer) skal tilgodeses
Budgettet skal overholdes
Derefter prioriteres bæredygtighed,

Madbudget per spejder per dag fastsættes ved næste bestyrelsesmøde udfra en
analyse af madbudgettet på de sidste par ture (Tjalfe undersøger dette inden næste
møde).
9. Genbesøgning af gavepolitikken
Gavepolitikken blev diskuteret igen.
10. Startpakke til nystartede spejdere
Punktet udskydes til næste møde
11. Fenrisløbet
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Nogle forældre oplevede at Fenrisløbet levede ikke op til hvad løbets ledelse lovede på
hjemmesiden, mht at de ikke ville presse spejderne.
Derudover er det oplevelsen at nogle af de store tropsspejdere som er patruljeledere
ikke var deres ansvar voksent.
12. Trop - alderspredning
Der er meget stor aldersforskelle i Troppens patruljer, hvilket gør det svært at skabe en
sammenhæng og et godt sammenhold. Saga taler med tropsledelsen om hvorvidt
patruljesammensætningen og graden af voksenstyring er hensigtsmæssig.
13. Sorgplan
Punktet udskydes til næste møde
14. Evt.
Der var ingen punkter til eventuelt.
15. Fastsættelse af dagsorden for næste møde
Fastsættes af Lasse udfra ovenstående, og indkomne forslag.
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