
  
Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe  
Mødereferat 

2019-06-18, klokken 19-21, Mariendalsvej 74  

Til stede: Ole Rasmussen, Magnus Gundersen Lihn, Marta Christiani Skov, 
Thomas Sønderskov, Lasse Post Møller 

Næste Møde: 17 September, kl 19-21 på Mariendalsvej. 

 

Actions 

Undersøge Mobilepay, og indkøbe startpakker/T-shirts (Saga) 

Promovere Plan-kurser hos tropsspejdere og kommende tropsspejdere der er fyldt 12 år 
inden d. 12 Oktober (Saga)  

Informere tropsledelsen om at de bør undersøge om vi kan finde andre tilbud til 
spejderne i sommerferien, når der ikke afholdes sommerlejr, evt. centerlejre. (Saga) 

Rykke Tjalfe og Thomas (Lasse) 

Informere Ellen (Pink) og Ava (Skadi) om støtte (Lasse) 

 

Referat 

1. Næste møde fastsættes til 17 September 

2. Leder/spejder-situationen nu, og efter sommerferien 

Mini: Jord, Sagita og Frig. Plus Ullr og Sleipner som assistenter og Idun på barsel. 
(22 spejdere, 21 efter sommerferien) 

Junior: Røskva, Trud (på højskole), Saga (indtil August). Henvendelse fra to nye 
lederassistenter (Anne og Cecilia). (22 spejdere, 32 efter sommerferien) 

Trop: Hugin, Tjalfe (vandrer fra August), Sidsel, Ulfrun (14 spejdere, 25 efter 
sommerferien) 

Vi besluttede at fortsætte med passivt at søge ledere, og diskuterede om vi kan 
optimere hjemmesiden op ifht. søgekriterier, så vi kommer øverst på søgningen når 
man søger på f.eks. spejderleder, frederiksberg. Kan Thomas muligvis trylle med 
sådan noget? 
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Mini/junior tager til Næsbycenteret på sommerlejren (man-fre) med 20 spejdere, 6 og 
ledere.  

Troppens sommerlejr bliver ikke til noget da der ikke været tilmeldinger nok. 

3. Økonomi 

Ole opsummerede gruppens økonomi, og vi konkluderede at der er rigeligt plads i 
budgettet til at sende tropsspejdere på Plan kurser, og ledere afsted på lederkurser. 

4. Startpakke 

Startpakken bliver administreret af Saga, og kommer til at bestå af: 

• Tørlæde 
• Yggdrasil-mug 
• Divisionsmærke 
• Gruppemærke 
• Sangbog 
• Gnisten/Flammen 

Det blev besluttet at holde T-shirten ude af startpakken, men at tilbyde den alle 
nystartede spejdere til samme pris som de tilbydes de øvrige spejdere. Der indkøbes 
et lager af T-shirts ud over det der bestilles individuelt, og salget administreres af 
Saga, med betaling til gruppen over MobilePay. 

5. Familiespejd 

Det blev diskuteret om det giver mening for gruppen at starte en familiespejdergren. 
Da en familispejdergren ikke vil bidrage stort til gruppens økonomi vil der ikke fra 
bestyrelsens side tages initiativ til at starte en ny familiespejdergren. Saga spørger 
på ledermødet om nogen har lyst. 

6. Alternative indtægtskilder 

Ryk Thomas for alternative indtægtskilder og indfør i referatet 

7. Planlægning af gruppedag d. 27/10 

Ryk Tjalfe for planlægning af gruppedagen og indfør i referatet + informere Saga 
inden onsdag (ledermødet).  

8. Opfølgning på gruppens udviklingsplan 

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: Alle grene har været gode til at 
planlægge aktiviteter ude af huset. Der tages desuden højde for det i planlægningen 
af det næste år. 
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Fortsætte den gode kvalitet i spejderarbejdet, og sørge for at bruge de traditionelle 
spejderfærdigheder: Der tages desuden højde for det i planlægningen af det næste 
år. 

Styrke sammenholdet i tropsgrenen, gennem spændende, alderssvarende 
aktiviteter: Alle tropsspejdere opfordres til at deltage på Plankurser, og der gives 
støtte efter regler pr tidligere referat. 

9. Evt.  

På korpsrådsmødet i April blev der informeret om at Divisionssommerlejren i 
2020 ligger i uge 29. Ledergruppen finder ud af om vi deltager på næste 
ledermøde. 

10. Fastsættelse af dagsorden for næste møde (5 min) 

• Økonomi 
• Alternative indtægtskilder 
• Planlægning af gruppedag d. 27/10. 
• Opfølgning på gruppens udviklingsplan: 

• 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. 
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