Grupperådsmøde i Yggdrasil Gruppe 2019
Mødereferat

19. Februar 2019, klokken 19-21, Mariendalsvej 74.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af Dirigent og referent.
Beretning
Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan for 2019, budget
for 2019 og fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
Valg af revisor og en revisorsuppleant
Eventuelt

Referat:
Formanden bød forsamlingen velkommen.

1. Valg af dirigent: forsamlingen valgte Lasse Post Møller.
Valg af referent: forsamlingen valgte Lotte.
Formanden bekræftede herefter, at valget var rettidigt varslet, da invitationen var
fremsendt tit alle medlemmer d. 27. januar, inklusiv regnskab og balance for 2018 samt
budget for 2019.

2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen:
Bestyrelsens beretning v. Lasse
Bestyrelsen har mødtes 5 gange i det sidste år. Arbejdet går godt, og der vedtages
ting, der hjælper lederne i deres arbejde med gruppen. Formanden takker for
arbeidet fra både spejdertederne og forældrene i bestyrelsen. Vi vi! gerne have en
forælder fra alle tre grene, for pt. er det 3 forældrerepræsentanter i bestyrelsen trops
forældre.
Der er blevet arbejdet med fremtidsplaner, madindkøb, visioner f or gruppen.

Kommentar fra Trud, der kan mærke, der bliver arbejdet i bestyrelsen, fx mht.
madindkøbspolitiken.
Tak også til Ole, der styrer økonomien med hård hånd.
Gruppelederens beretning v. Helene
2018 et godt år for gruppen, stor interesse for at være spejder, mange søskende
dukker op. 39 børn er pt på venteliste, primært til minigren eller yngre.
Bestyrelsen har arbejdet med ledernes ønsker, hvilket hjælper på spejderarbejdet.
Ture har fungeret rigtigt godt.
Ny hjemmeside er oppe og køre, hvilket er godt.
Generelt holder gruppen godt på sine medlemmer.
MinigrenenJ v. Jord:
18 spejdere, snart 21. 5 fuldtidsledere, 1 på barsel. Minierne er med på gruppeture,
samt afholder 1-dagsture for at komme ud, 5 og 10 km ture+ Amager Fælled.
Mærker: God kammerat, + nye mærker fra ODS; lejrbålsarrangør. Minispejder er en
slags start på det at være spejder med lege mm.
Juniorgrenen, v. Saga:
11 ture det sidste år, vinterbivi-tur i bivuak. Det gik vildt godt. Der er 28 spejdere, det
er mange, men alle kommer ikke hver gang, så det fungerer godt. Der bliver talt om,
om man skal komme hver gang, og det er okay at misse en gang, for de unge har
mange ting, de skal nå.
Førstehjælpsmærke, teatersportsmærke- næste mærke bålmærke.
Forældrespørgsmål: mødenål? Det bliver ikke brugt i gruppen.

Troppen, v. Tjalfe:
Der arbejdes m ed de fire elementer her i foråret, som en rød tråd. Påsketur til Skåne,
kanotur i uge 28 til sommer - Amma, Hugin, Tjalfe. Ca. 16 tropsspejdere
Plan-kursus; der arbejdes på at få flere med på Plan-kurser.
Adventure-løb - der tales om hvilke løb, der passer til de enkelte aldersgrupper.
Der bliver lavet nye patruljer ud fra alder - sendes ud pr. mail.
Til forældrene: kom gerne forbi og snak med os om aftenen.
Beretningerne blev godkendt af forsamlingen.

3. Beslutning om gruppens hjemstedskommune
Forsamlingen besluttede, at Yggdrasil gruppe hører til Frederiksberg kommune.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2018
v. Kassererassistent Ole Rasmussen
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Overskud på knap 25.000,- Sidste års kontingentforhøjelse skulle gå til at lave et
overskud (i stedet for de to forrige års underskud).
Regnskab og balance blev gennemgået. Derefter blev regnskabet for 2018 godkendt af
forsamlingen. Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen, men stor ros til Ole for det store
arbejde med regnskabet.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

6. Alternative indtægtskilder
Tjalfe præsenterer punktet - hvordan skaffer vi flere penge til gruppen til indkøb af
ekstra udstyr?
•
•
•
•
•

Fondsansøgninger; skal søges om specifikke ting
Til et marked; sælge mad over bål eller snobrød - trop- og juniorgren arrangerer
som en del af spejderarbejdet
Loppemarked, enten arrangere sælg eller hoppe på et eksisterende loppemarked
Kagebod på loppemarked
Sommerfest/fundraising-dag med specifikt mål, fx to kanoer. Dagen indeholder
underholdning, boder, konkurrencer, auktion mm.

7. Væsentlige beslutninger om gruppen
Gruppens udviklingsplan for 2019:
• 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.
• Fortsætte den gode kvalitet i spejderarbejdet, og sørge for at bruge de traditionelle
spejderfærdigheder.
• Styrke sammenholdet i tropsgrenen, gennem spændende, alderssvarende
aktiviteter.
Udviklingsplanen blev godkendt af forsamlingen
Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev af forsamlingen fastsat til kr. 450,- pr. rate
Budget v. Kassererassistent Ole Rasmussen
Budget for 2019 blev fremlagt og enstemmigt vedtaget.
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8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
Der er et ønske om at bestyrelsen skal have 10 medlemmer. Derunder gerne 2 unge i
bestyrelse (hvis muligt), og en forældrerepræsentant fra hver gren.
Der er ikke forældre, der opstiller for mini- eller juniorgrenen.
Lederne vil gerne have 3 ledere med.
Bestyrelsen fastsættes til 7 medlemmer.
På valg til bestyrelsen
Formand:

Lasse Post Møller

(ikke på valg)

Kasserer:

Anette Rasmussen

(På valg, vælges hvert år)

Ledere:

Helene Breddam (Saga)

(På valg, genopstiller)

Magnus Lihn (Tjalfe)

(På valg, genopstiller}

Christoffer Mortensen

(ikke på valg)

Unge (15 < 25):

Evt. anden ung i bestyrelsen?
Forældre:
Thomas Beck Møller

(På valg, udgår af bestyrelsen)

Lotte Ejsing - Nat (trop)

(ikke på valg)

Steen Jørgensen - Brage Qunior)

(På valg, Brage er stoppet)

Camilla L. Hansen - Tyr (trop)

(ikke på valg)

Thomas S. Sønderskov - Fenja (trop)

(ikke på valg)

Valgt februar 2019:
Formand:

Lasse Post MøJJer

Kasserer:

Anette Rasmussen

Ledere:

Helene Breddam (Saga)
Magnus Lihn (Tjalfe)
Marta Skov (Jord}

Unge (15 < 25):

Ingen valgt

Forældre:
Lotte Ejsing - Nat (trop)
Thomas S. Sønderskov - Fenja (trop)
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Forældre - suppleanter
Jannie Holm Thygesen (Syn og Nal- mini og junior)
Yoko lijima (trop/mini) (Munin og Gro)

5. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
Til korpsrådsmøde opstillede Saga og Jord og blev valgt
Til divisionsrådsmødet opstillede (5 pladser) Tjalfe, Trud, Saga, Nikolaj, Jord og blev
valgt.

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Til revisor opstillede:
Mette Tolnov (mor til Frej)

valgt

Til posten som revisorsuppleant opstillede:
Jon Klixbull (far til Snurre)

valgt

7. Eventuelt
Spørgsmål fra forælder: Arbejdes der på nye lokaler? Fra Saga; der har været kontakt til
kommunen - Kultur- og fritidsudvalget holder møde i vores lokaler d. 5. marts, så de kan
se, hvilke lokaler gruppen har. Der er tanker om forskellige steder i kommunen, både
kort- og langsigtet, hvor der kan bygges ting, der må blive stående eller laves bålpladser
og graves.

Dato/Underskrift

Dato/Underskrift

l'l .2 \"> _j�
Lotte Arberg
Referent
gruppen.yggdrasil@gmail.dk
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Formand

