Grupperådsmøde i Yggdrasil Gruppe 2020
Mødereferat
23. februar 2020, klokken 10-12, Mariendalsvej 74.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af Dirigent og referent.
Beretning (udendørs, så behold tøjet på)
Hvordan skaffer vi flere ledere?
Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Væsentlige beslutninger om gruppen: Gruppens udviklingsplan for 2020, budget
for 2020 og fastsættelse af kontingent.
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
8. Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt
Referat:
Formanden bød forsamlingen velkommen.
1. Valg af dirigent: forsamlingen valgte Stubbe
Valg af referent: forsamlingen valgte Lotte
Formanden bekræftede herefter at valget var rettidigt varslet, da invitationen var
fremsendt til alle medlemmer d. 28. januar, inklusiv regnskab og balance for 2019 samt
budget for 2020.

2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen:
Beretningen blev givet som et 4x5 minutters udendørs stjerneløb, opdelt i følgende
poster:
a. Gruppelederens beretning
b. Juniorlederens beretning
c. Minilederens beretning
d. Lederhvervning (Thomas, Lotte)
e. Bestyrelsens beretning (Lasse)

3. Hvordan får vi flere ledere?
Få spredt budskabet ud på uddannelsesinstitutioner
Fordelene ved at være spejderleder: På Yggdrasilgruppe.dk ligger både
informationsbrev og to videoer om alle fordelene ved at være spejderleder – spred
budskabet.
https://yggdrasilgruppe.dk/bliv-leder
Hvis man ikke vil være leder for sit eget barn, kan man være leder i en anden gren.
Engelsktalende ledere, expats, tilflyttere?
Ældresagen, Danske Seniorer
Forældreinddragelse:
Skab faste strukturer:
Kan vi outsource flere opgaver til forældrene, fx forårstur, superdivi, som succesfuldt
gjort med Oak City Rally? Der skal laves specifikke instrukser til forældre over, hvad en
opgave indebærer.
Indkøb til ture mm.
Lav en forældrebank med ressourcer – 1 forælder står for at opdatere ressourcebanken.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2019
v. Kassererassistent Ole Rasmussen
Sund økonomi i gruppen.
Regnskab, og balance blev gennemgået, og der blev svaret på spørgsmål fra
forsamlingen. Derefter blev regnskabet for 2019 godkendt af forsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

6. Væsentlige beslutninger om gruppen
Gruppens udviklingsplan for 2020, budget for 2020, og fastsættelse af kontingent.

Gruppens udviklingsplan:
Gruppens udviklingsplan for 2019 var:
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•
•
•

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 for Yggdrasil i 2020:
•

•
•

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.

Udviklingsplanen blev derefter godkendt af forsamlingen

Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev af forsamlingen fastsat til halvårlig betaling, forudbetaling, kr.
900,- pr halvår
Betaling i 2020:
1. feb. Kr. 450,- (feb. - april)
1. maj. Kr. 600,- (maj - aug.)
1.sept. tilmeld til halvårlig betaling til kr. 900,- (sept.-feb. 2021)
2021
1.3. kr. 900,1.9. kr. 900,Budget v. Kassererassistent Ole Rasmussen
Budgettet for 2020 blev derefter enstemmigt vedtaget.

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
Der er et ønske om, at bestyrelsen skal have 8-10 medlemmer. Derunder gerne 2 unge i
bestyrelse (hvis muligt), samt en leder og en forældrerepræsentant fra hver gren.
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Bestyrelsens sammensætning pr. 22.2.2020:
Formand:

Lasse Post Møller

(På valg, genopstiller ikke)

Kasserer:

Anette Rasmussen

(På valg, genopstiller)

Gruppeleder:

Helene Breddam

(På valg, genopstiller)

Ledere:

Helene Breddam

(ikke på valg)

Marta Skov

(Ikke på valg)

Magnus Lihn

(På valg – udmeldt)

Unge (15 < 25):

Ingen

Forældre:
Thomas S. Sønderskov - Fenja (trop)

(På valg, genopstiller ikke)

Lotte Ejsing - Nat (nu trop)

(På valg, genopstiller)

Den ny bestyrelses sammensætning pr. 23.2.2020:
Formand:
Josefine Lønholdt

(valgt for 2 år)

Anette Rasmussen

(valgt for 1 år)

Helene Breddam (Saga)

(Ikke på valg)

Camilla Degn-Pedersen (Røskva)

(valgt for 2 år)

Marta Skov (Jord)

(Ikke på valg)

Kasserer:

Ledere:

Heraf gruppeledere: Helene Breddam og Camilla Degn-Pedersen

Unge (15 < 25):
Ellen Leth Kær (Pink)

(Valgt for 2 år)

Amelie S. Sønderskov (Fenja)

(Valgt for 2 år)

Forældre i bestyrelsen:
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Mie Bøgelund – Mjølner (junior)

(Valgt for 2 år)

Nikolaj Vang - Vor (junior)

(Valgt for 2 år)

Lotte Ejsing - Nat (trop)

(Valgt for 1 år)

8.

Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet

Til korpsrådsmøde opstillede (2 pladser): Jord, Hugin
Til divisionsrådsmødet opstillede (5 pladser): Ingen stillede op.

9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Valgt som revisor:
Rikke Møller Nielsen (mor til Gefion og Bifrost)

Valgt som revisorsuppleant:
Majken Enevoldsen (Pir)

10. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt

Dato/Underskrift

Dato/Underskrift

_____________________

______________________

Lotte Arberg

Lasse Post Møller

Referent

Formand

gruppen.yggdrasil@gmail.dk
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