Bestyrelsesmøde I Yggdrasil Gruppe
Mødereferat
2019Nov19, klokken 18-20, Hvidkildevej
Til stede:
Næste Møde:

Helene, Marta, Thomas, Ole, Lasse
onsdag d. 29/1 kl. 19

Aktioner fra mødet:
Afholde forældremøde d. 8. Januar for at finde eventuelle lederkandidater (Saga)
Skrive email til alle forældre i gruppen om at de helst skal kontakte lederne efter
møderne i stedet for at skrive mails (Saga)
Skriver annonce om at vi mangler en ny tropsleder, og lægger den ind som en ny
underside under ’Bliv leder’ (Saga)
Annoncering af opslaget på relvante medier (facebook/google) – (Thomas)
Skrive til tiger og sif om de vil stå for tøndeslagning (Stubbe)
Skrive invitation til Gpr. Møde (Stubbe)
Sætte tilmelding op til Grprmødet - med antal børn/antal voksne (Saga)
Indkøbe fastelavnsboller efter antal tilmeldte (Stubbe)
Rykke Tjalfe for afregning (Alle)
Omregistrere os i CVR-registret (Stubbe)
Referat
1. Fastsættelse af næste møde (5 min)
Et kort bestyrelsesmøde er planlagt til onsdag d. 29/1 kl. 19 i lokalet for
godkendelse af regnskab.
Selve Grupperådsmødet bliver den 23/2, på fastelavns søndag, i lokalet.
2. Ledersituationen og opdatering fra gruppelederen (15 min)
Der er pt. 3 miniledere
Der vil kun være 1 juniorleder efter årsskiftet (Rønn). Trud og Røskva stopper.

Efter årsskiftet er der ingen tropsleder, da Hugin ikke kan overskue troppen alene
mere. Han vil gerne være juniorleder.
Der arbejdes på at dele arbejdsopgaverne i troppen op, og dele den ud på flere
personer. Derudover at rekruttere en tropsleder som kan hverve et antal
tropsassistenter. Der rækkes desuden ud til forældrene på et møde d. 8. Januar
for at finde eventuelle lederkandidater.
Saga skriver en email til alle forældre i gruppen om at de helst skal kontakte
lederne efter møderne i stedet for at skrive mails.
Saga skriver en annonce om at vi mangler en ny tropsleder, og lægger den ind
som en ny underside under ’Bliv leder’
Thomas sørger for annoncering når opslaget er færdigt. Der kan aftales et max
beløb til annoncering med formand og kasserer.
3. Forberedelse af grupperådsmøde (1 time)
Mødedato: 23/2 kl 10-12.
Mødeform: Møde for ledere og forældre imens der afholdes fastelavn for
ungerne. Beretningerne afholdes som et 4x5 minutters stjerneløb opdelt i
følgende poster:
a. Gruppelederens beretning,
b. Grenledernes beretninger,
c. Lederhvervning (Thomas, Lotte),
d. Bestyrelsens beretning (Lasse),
e. Kasserens beretning.
Der rækkes ud til Einherjerne for at stå for tøndeslagningen. Stubbe skriver til
tiger og sif om de vil stå for tøndeslagning, og skriver invitationen. Særskildt
invitation sendes ud til lederne.
Stubbe indkøber fastelavnsboller efter antal tilmeldte.
Saga sætter tilmelding op med antal børn/antal voksne.

Agenda:
Hvordan får vi flere ledere
Udkast til gruppens udviklingsplan:
•

•
•
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Da vi er en by-spejdergruppe vil vi gerne bruge byen endnu mere. Der
lægges vægt på at tænke ud af boksen i forhold til hvor man holder
spejdermødet for at undgå at vi altid er i lokalet.
Vi vil gerne fortsætte den gode kvalitet i spejderarbejdet, og huske at
bruge de traditionelle spejderfærdigheder.
Vi vil gerne styrke sammenholdet i tropsgrenen, gennem spændende,
alderssvarende aktiviteter, og ved hvervning af en effektiv tropsledelse.

4. Opdatering om gruppens økonomi v. Ole (10 min)
Tjalfe mangler stadig at afregne troppens vandretur. Det koster 6-8000 kroner på
kassebeholdningen hvis det ikke finder sted inden Januar.
Lasse ringer til Steen og aftaler nærmere vedr. gruppens CVR-nummer.
5. Opfølgning på alternative indtægtskilder – Thomas (10 min)
Vi kunne ikke få plads på Frederiksbergs juletræstænding. Thomas har givet sit
telefonnummer til kommunen, og de vil række ud angående andre relevante
arramenter i løbet af året.
6. Opfølgning på Startpakke til nystartede spejdere – Saga (5 min)
Mobile-pay for foreninger er ikke længere en mulighed hos Nets. Derfor koster
det nu 1000 kr i oprettelse. Forslaget er derfor indtil videre droppet.
7. Evt. (10 min)
Ladcykel opdatering: Der blev doneret 1760 kr til ladcyklen ved arrangementet
’Hvor langt vil du gå for din spejdergruppe’. Stubbe søger Spejdernes genbrug i
Farum om midler til en ladcykel.
Førstehjælpskursus opdatering. Saga har søgt Trygfonden om midler til
deltagelse i et førstehjælpskursus, men har ikke fået svar endnu.
8. Fastsættelse af dagsorden for næste møde (5 min)
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