Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe
Mødereferat
2019Sep17, klokken 19-21, Mariendalsvej 74
Til stede:
Næste Møde:

2019Nov19 , kl 19-21 på Mariendalsvej.

Aktioner fra sidst:
Oprette og teste Mobilepay-konto via DDS, og indkøbe startpakker/T-shirts (Saga)
Undersøge at sælge på kommunens juletræstænding (30/11). (Thomas)
Invitere og koordinere Gruppedagen d. 27/10. (Lasse)
Undersøge og indhente tilbud på søge-optimering af hjemmesiden ifht. at give flest
mulige hits for søgninger på eksempelvis ’bliv spejderleder’. (Thomas)
Rykke tropsledelsen for afregning for vandreturen. (Saga)
Rykke for opkrævninger for restancer. (Saga)
Rykke grenlederne om at indmelde evt. tilkomne spejdere inden 1/10. (Saga)
Referat
1. Næste møde fastsættes til 2019Nov19, kl. 19-21.
Kort bestyrelsesmøde onsdag d. 29/1 for godkendelse af referat.
Foreløbig dato for Grupperådsmødet sættes til den 25/2.
2. Opfølgning på alternative indtægtskilder
Thomas havde undersøgt mulighederne for at lave gadesalg, eller få en fast
stadeplads hos Frederiksberg kommune. Det virker ikke umiddelart muligt at
sælge madvarer/kaffe fra en fast plads på kommunens område. Der lægges
derfor op til at vi tilknytter os til arrangementer eller andre faste boder. Dette
kunne f.eks. være arrangementer som kommunen initierer og inviterer os til.
Førstkommende er kommunens juletræstænding (30/11).
3. Opfølgning på Startpakke til nystartede spejdere
T-shirts var bestilt, og der oprettes Mobilpay-konto.

4. Planlægning af gruppedag d. 27/10
Afholdes i Farum, evt. sammen med Klaus Nar gruppe ifbm deres
familiespejderdag. Der planlægges ruter af 5, 10 og 20 km, hvor det koster 5
kr/km. Der sættes et minimum på 20 deltagere.
5. Ledersituationen og opdatering fra gruppelederen
Amma har valgt at trække sig helt fra gruppen efter hun er flyttet.
Trud har også meldt ud at hun stopper som leder.
Røskva er gravid, og går på barsel til Januar, Frigg går i den forbindelse også på
barsel fra Januar.
Sidsel er startet som leder i Tropsgrenen.
Cecilia er startet som leder i Juniorgrenen.
6. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole
Der mangler afregning fra Troppens vandretur i påsken. Evt. underskud dækkes
af troppens aktivitets-budget. Saga rykker tropsledelsen.
Der søges om maksimalt 149.999 kroner i tilskud fra kommunen, da vi skal bruge
en statsautoriseret revisor hvis vi får over 150.000 kroner.
Der er pt. 56 medlemmer under 25. De resterende indmeldinger skal ske inden
1/10 for at vi får tilskud fra kommunen.
Der er pt. et overskud på balancen på 70.000 i år, som hensættes til de planlagte
dyre sommerlejre i 2020 og 2021. Dette skyldes primært kontingentforhøjelsen.
7. Evt.
Saga har søgt Trygfonden om støtte til et 12-timers førstehjælpskursus, og
booket kurset hos røde kors til Februar.
8. Fastsættelse af dagsorden for næste møde (5 min)
Hvervning af nye ledere til Junior- og Trops-grenen.
Forberedelse af grupperådsmøde.
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