Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe
Mødereferat
2019-03-21, klokken 19-21 , Herman Triers Plads 3, 6tv. 1631 København V
Til stede:
Næste Møde:

Ole Rasmussen, Magnus Gundersen Lihn, Marta Christiani Skov,
Thomas Sønderskov, Lasse Post Møller
Torsdag d. 23. Maj

Referat
1. Næste møde fastsættes til 23. Maj.
2. Opfølgning på grupperådsmødet – alternative indtægtskilder
Vi besluttede at vi gerne vil arbejde videre med:
1. Mad/kage/pandekager/pølsehorn ved Frederiksberg runddel eller
genforeningspladsen i November, December, Januar – imens der er
skøjtebaner.
2. Fondssøgninger til en ladcykel til brug til samme og evt. andre formål.
3. Gruppedag for alle trilknyttet gruppen, med en auktion, bankospil, salg af
varer, snobrød, lege, fællessang osv.

Aktioner:
•
•
•

Søge DUF og andre fonde om penge til cyklen (Saga) og undersøge hvor
cyklen kan stå hvor den er låst inde, eller hvordan den forsikres.
Undersøge hvad vi kan sælge ved skøjtebanen (indenfor reglerne), og søge
tilladelse fra kommunen. (Thomas)
Lave oplæg til gruppedagen til næste bestryrelsesmøde. (Tjalfe)

3. Ledersituationen og opdatering fra gruppelederen (10 min)
Punktet blev droppet da Saga var syg.
4. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole (10 min)

Det blev besluttet af afsætte 10.000 Kr til deltagelse i PUF-kurser (16-19. Maj),
med ca. 500 kr i egenbetaling. Deltagergebyr er 1210 kr per spejder, og deadline
for tilmelding er mandag den 8. april 2019 kl. 12.00.
5. Gruppens politik omkring indkøb af mad til ture, angående økologi, kvalitet
og pris – videre behandling v. Tjalfe (10 min)
Madbudget per spejder per dag blev fastsat til mellem 50 og 65 kroner per
person per dag, hvor det tilsigtes at principperne for madindkøb overholdes:
1. Alle skal kunne blive mætte
2. Individuelle behov som (allergier, vegetarer) skal tilgodeses
3. Budgettet skal overholdes
4. Derefter prioriteres bæredygtighed
6. Startpakke til nystartede spejdere (15 min)
Tjalfe spørger på facebook eller lederweekenden om der er en af lederne der vil
stå for at indkøbe og sælge/udlevere til nye medlemmer.
Pakken består af:
•
•
•
•
•

T-shirt
Gruppemærke
Divisionsmærke
Tørklæde
Sangbog

7. Sorgplan
Udskydes
8. Evt.
Intet til evt.
9. Fastsættelse af dagsorden for næste møde (5 min)
•
•
•
•
•
•
•
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Fastsættelse af næste møde
Ledersituationen
Økonomi
Familiespejd
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.

•
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Styrke sammenholdet i tropsgrenen, gennem spændende, alderssvarende
aktiviteter.

