Referat fra grupperådsmøde i Yggdrasil Gruppe 27. februar 2022
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Referat
Saga er valgt til dirigent og Røskva er valgt til referent.
Grupperådsmødet har været indkaldt i tide, da mødeindkaldelsen var
udsendt for 3 uger siden.
Beretning fra bestyrelse:
Saga fortæller om årets gang i Yggdrasil. Året har været rigtig fint,
selvom corona stadig har betydet at både møder og ture er blevet
aflyste i større grad. Vi ser frem mod 2022 hvor corona ikke fylder så
meget og får mere plads til hygge og samvær.
Vi er pt. 17 mini, 19, junior og 23 tropsspejdere. Der er ventelister til
både mini og junior – hhv. 23 og 3 børn. Troppen tager løbende
spejdere ind. Ventelisten er opdaterede – alle blev kontaktet inden jul.
Så alle der står på venteliste, vil rigtig gerne være spejdere.
Stort fokus fra bestyrelsens side næste år er rekruttering af ledere – vi
er ikke så mange og det betyder ekstra arbejde for de ledere vi har.
Sommerlejr /
Vi har holdt to ledermøde i årets løb – og afholdt lederdøgn, hvor vi
prioriterer at ..
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder. To emner der især har
fyldt er retningslinjer for kanotur for troppen samt opstart af en klan til
seniorspejdere, som ikke længere kan være i troppen. Det sidste skal
vi især også have fokus på det næste år.
Økonomien ser rigtig godt ud, hvilket er godt, da vi skal afsted på
Spejdernes Lejr 2022 til sommer og det er en dyr lejr. Derudover vil vi
gerne investere i en ladcykel, så lederne kan få lettere ved at komme
rundt i byen og lave spejderaktiviteter.
Beretning blev godkendt
Kasser fremlægger regnskab for 2021. Regnskab blev godkendt af
forsamlingen.
Kasser fremlægger budget for 2022. Budget blev godkendt af
forsamlingen.
Vi blev opmærksomme på, at vi i år skal have godkendt et foreløbigt
budget for 2023, som revideres til næste grupperådsmøde.
Bestyrelsen foreslår at budgettet er 2023 er en kopi for 2022.
Forslaget blev godkendt af forsamlingen
Ingen forslag.
Bestyrelsen har ikke stillet forslag til ændringer og vi har ikke
modtaget forslag til ændringer.
Saga fortæller kort om den nuværende udviklingsplan. Vi skal være
gode til at bruge byen, sørge for, at spejderne også lærer
spejderfærdigheder på lige fod med andre ting og understøtte
udvikling for større spejdere og klanspejdere.
Vi foreslår 9 medlemmer i bestyrelsen.
To unge i bestyrelsen
Tre spejderledere
Tre forældre
En kasser
Forsamlingen godkender antallet af medlemmer.
Poster:
Ung i bestyrelsen - Pink
Ung i bestyrelsen - Aja
Leder i bestyrelsen – Saga (ikke på genvalg)
Leder i bestyrelsen – Røskva
Leder i bestyrelsen – Odin
Forældre – Josefine (formand)

9

Valg af revisor og
suppleant

10 Valg af
repræsentanter til
Korpsrådet og
Divisionsrådet.
Evt.

Forældre – Søren
Forældre – Ulrik
Suppleant til forældre – Astrid (ikke til stede)
Suppleant til forældre – Kirstine
Suppleant til forældre – Kim (ikke til stede)
Kasser – Anette Rasmussen
Rikke stiller op som revisor. Godkendt af forsamlingen. Jord stiller op
som suppleant. Godkendt af forsamlingen, såfremt det er tilladt at
ledere er revisorsuppleanter.
Til divisionsrådet har vi 5 pladser. Pink, Aja og Odin stiller op.
Godkendt af forsamlingen.
Til korpsrådsmødet har vi besluttet at sende 3 afsted (vi har 2
stemmeberettigede). Pink, Røskva og Saga stiller op. Godkendt af
forsamlingen.
Drøftelse om tidspunkt for afholdelse af grupperådsmøde.
Vi ville gerne høre, hvordan tidspunktet passer. Tidspunktet passer fint
og en remindermail er en rigtig god idé.
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