
  
Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe  
Mødereferat 

2019-01-24, klokken 19-21, Mariendalsvej 74  

Til stede: Ole Rasmussen, Helene Breddam, Magnus Gundersen Lihn, Lotte 
Ejsing, Lasse Post Møller 

Næste Møde: Fastsættes efter grupperådsmødet 

 

1. Gennemgang af referatet fra sidst, og fastsættelse af næste møde 

Angående en ny familiespejdergren har Helene undersøgt om forældrene skal 
indmeldes i DDS. Det skal de ikke nødvendigvis. Derfor ser bestyrelsen en mulighed i at 
oprette en familiespejdergren. 

2. Ledersituationen og opdatering fra gruppelederen  

• Minigrenen har 2 faste ledere og 3 assistenter, plus en assistent på barsel. 
• Juniorerne har 3 ledere. 
• Troppen har 2 leder og 1 assistent. Amma er nu ’gruppehjælper’, dvs. hun 

hjælper på ture 
• Der er 36 børn på venteliste (4-12 år), og vi er i perioden for udmeldelser. 
• Grith stopper som aktiv leder, men vil gerne fortsætte som gruppehjælper. 
• Der har været for meget behov for koordinering af Oak-City Rally, selvom det har 

været lagt op til at det var nogle forældre der skulle stå for koordineringen.  

3. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole  

Foreløbigt overskud for året er 24.661. Gruppens formue er derfor 48.701 kr ved årets 
udgang. 

1800 kr af de 5900 kr i udeståender er blevet indkrævet. Så det går bedre med 
indkrævningerne. 

4. Budget og planer for næste år  

Budgettet for 2019 er uændret fra sidste møde. 

5. Forberedelse af grupperådsmøde  

Vi mødes klokken 18.15 i lokalet og hjælpes ad med at gøre klar. 

Tjalfe sørger for snacks, og vi laver the og kaffe.  
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Tjalfe sørger for de sidste underskrifter på regnskabet for Ole. 

Forslag til gruppens udviklingsplan for 2019: 

• Vi vil gerne lægge fokus på at bruge byen endnu mere, og tænke mere 
ud af boksen i forhold til hvor man holder spejdermødet for at undgå at vi 
altid er i lokalet, da vi tit er mange hernede. 

• Vi vil gerne fortsat sikre den gode kvalitet i spejderarbejdet, og huske at 
bruge de traditionelle spejderfærdigheder i aktiviteterne. 

• Vi vil gerne styrke sammenholdet i tropsgrenen gennem spændende, 
alderssvarende aktiviteter, for at forebygge frafald af de ældste 
tropspejdere. 

Alternative indtægtskilder: 

• Lotte forbereder en seddel til registrering af ideer, og frivillige fra forsamlingen. 
• Tjalfe vil gerne præsentere aktiviteten der samlet må tage ca. 20 min. 
• Alle må gerne spørge lederne om der er en af dem der har lyst til at være med i 

bestyrelsen. Gruppens arbejde er primært lederdrevet, og deres repræsentation 
er derfor meget vigtig. 

 

Vi brugte resten af mødet på forberedelse af grupperådsmødet, så de resterende 
punkter måtte udskydes til næste bestyrelsesmøde. 
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