
Bestyrelsesmøde i Yggdrasil Gruppe  

d. 26.04.2021 

Referat 

 

1. Fastsættelse af dato for næste møde 

Næste møde i bestyrelse bliver d. 21. juni kl. 19-21 på Mariendalsvej 

 

2. Ledersituation og opdatering fra gruppeledere 

Miniledere: Jord, Sagitta, Sleipner og Frigg  

Juniorledere: Pink, Rønn (50%), Tjalfe (50% frem til juni), Hugin (0% frem til sommer) og Louise som 

er på prøve. 

Trop: Bestla, Odin, Freja, Ulfrun (pause frem til sommer) og Felix som er på prø 

Vive.  

Vi kan konstatere at det fungerer godt at rekruttere specifikt. Vi vil gerne have at både mini og 

junior får en ekstra leder, får ikke at være så ”sårbare” – så vi skal have opdateret vores 

stillingsopslag. Pink skal på højskole til januar 2022 og er væk i et halvt år. 

 

3. Opdatering fra Ole 

Der er en del spejdere der stadig mangler at betale kontingent, men det går bedre med 

indkrævninger nu end tidligere. Det drejer sig om 11 spejdere der mangler – Ole sender rykker ud 

inden så længe via mail, hvis der fortsat ikke er betalt.  

Vores beholdning ser fin ud i forhold til SL2022.  

Vi har lejet en garage på Duevej, lige på den anden side af lokalet, hvor vi kan have nogle af de ting 

vi ikke bruger så tit og måske ophæng af våde telte efter lejre. Det koster os 1.200 kr om måneden. 

Saga og Røskva vil stå for at sætte det i stand, som en del af lederpleje.  

 

4. Sommerlejr 

Mini/junior: uge 30 på Næsbycentret 

Vi regner med at komme afsted ift. de nye retningslinjer for Covid-19. Forventer at sommerlejren 

bliver gratis pga. corona. Vi regner med at turen vil koste 500 pr. person.  

Trop: 5.-13. juli på Kanotur i Immeln i Sverige 

Bestla, Odin, Tjalfe, to forældre og muligivs Felix. Der er pt. Tilmeldt 15 spejdere.  

Bestyrelsen drøftede omstændighederne og reglerne for kanosejlads med spejdere i Sverige 

Det blev besluttet følgende: 

- Lederkompetencer / kanokursus. Det blev drøftet hvorvidt lederne skulle på kanokursus forud 

for turen. Alle ledere har været på kanotur før – Bestla flere gange på præcis samme rute og 

Odin og Tjalfe er også meget hjemmevant på vandet i kano. Bestyrelsen har derfor tiltro til at 

ledernes nuværende kompetencer er helt fine og det ikke er nødvendigt at tage kursus forud 

for turen.  

- Skibsfører (selvom der er flere kanoer, bliver de set som ét fartøj og derfor skal der være en 

skibsfører for fartøjet) skal være enten Bestla, Odin eller Tjalfe. Der skal kun være én skibsfører 

– men det må gerne skifte fra dag til dag. Det skal gøres tydeligt hvem der er skibsfører på 

dagen – både kommunikeres inden dagens sejlads, men måske også med en 

beklædningsgenstand? 



- Afprøvning af redningsvest inden afgang. For at spejderne kan blive bekendt med hvordan det 

føles at være i vand med redningsvest på, skal de prøve at være i vandet med dem på inden 

afgang. Det kan evt. bare være lige inden afgang i Sverige. Det er op til lederne, hvornår det 

passer bedst.  

- Spejderne skal kunne svømme 200 meter. Vi tænker at man måske kan få en tilkendegivelse 

fra forældrene om, at deres barn godt kan svømme 200 meter.  

- Afstand til land. Spejderne skal være max. 100 meter fra land på turen. Hvis det kræver at de 

er længere væk for at krydse til en anden kyst eller lignende, er det selvfølgelig i orden. Men 

som udgangspunkt må de ikke være længere fra land end 100 meter. De 100 meter blev 

fastlagt ud fra en tanke om, at hvis man kan svømme 200 meter i svømmehal, svarer det ca. til 

100 meter i åbent vand.  

- Redningsveste/svømmeveste. Som udgangspunkt er redningsvest et krav, men hvis nogle 

spejdere har svømmeveste og forældre/ledere er trygge ved at de bruger det i stedet, må de 

gerne det.  

- Afstand mellem kanoer må ikke være større end at man kan kommunikere med fagter eller 

evt. fløjte. Vi tænker dog det mest optimale er så tæt, at man kan kommunikere verbalt, men 

forstår også hvis det kan være svært at overholde hele tiden,  

Derudover blev det besluttet at Saga kontaktede korpset for at høre, hvordan vi er forsikret og om 

spejdergruppen der udlejer kanoerne, er ”proffesionelle udlejere”, da det er definitionen i 

vejledningen fra korpset.  

Det er også en god idé at gøre forældrene opmærksomme på, hvordan spejderne er dækket i 

forhold til forsikring (ulykkes-/udenlandsforsikring).  

Saga og Røskva vil sørge for at formidle ovenstående videre til tropslederne.  

5. Lederpris for ture 

Der har været forespørgsel fra lederne omkring at få nogle retningslinjer til, hvordan lederbetaling 

bliver dækket.  

Det blev besluttet at vi holder fast i at lederprisen dækkes af turens budget (spejdernes deltagerpris 

/ gruppens budget på 60.000 til ture på et år) og ved større ture, kan man træffe særskilt beslutning 

om, hvordan ledernes deltagerpris skal dækkes. Proceduren bliver derfor at man sender budget for 

ture til gruppeledere som enten træffer beslutning eller drøfter det med kasser og evt. bestyrelsen.  

Troppens sommerlejr blev også drøftet ift. lederpris og det blev besluttet at gruppen dækker 

deltagerpris for alle ”voksne” – også Felix, hvis det kan lade sig gøre at han kommer med. De skal 

dog være opmærksomme på, at hvis man skal derop/hjem uden for den fælles transport, dækker 

gruppen ikke denne del af transporten.  

 

6. Bestyrelsens arbejde 

Røskva ville have forberedt en oversigt over bestyrelsens poster og ansvarsområder. Det udskydes 

til næste gang. Josefine sørger for at sende dagsorden ud til næste bestyrelsesmøde.  

 

7. Evt.  

Intet til evt.  


