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Bestyrelsesmøde i Yggdrasil Gruppe 

21. november 2022 kl. 19-21. 

Til stede: Søren, Odin, Pink, Saga, Ole og Røskva 

 

Punkt Referat 

Fastsættelse af dato 
for næste møde 

23. januar 19-21. OBS – Vigtigt at alle i bestyrelsen deltager, så regnskabet kan 
underskrives!  

Ledersituation Ikke så meget nyt siden sidst. Det går godt med Urd og Balder som er de nyeste 
ledere – de er kommet godt ind i gruppen. Vi har flyers og plakater der skal 
hænges/sættes op, så vi stadig kan rekruttere flere ledere. Rekruttere specifikt 
på hjemmesiden efter en trops- og juniorleder.  

Opdatering fra Ole Der er lagt rykkere for manglende kontingent betaling i dueslag til grenene. Vi 
laver et underskud på ca. 81.000 – det betyder vi har 158.000 på kontoen. Vi 
drøftede tilskud til fx. Forlev, som er væsentlig dyrere end plan/puf. Vi tager den 
op igen næste år, hvor der formegentlig er flere der skal afsted og snakker om 
”tilskuds-nøglen” fra gruppen skal være anderledes. 

Lederdøgn Saga og Røskva har brug for bestyrelsens beslutning vedr. form og udgift på 
lederdøgn. Bestyrelsen giver bemyndigelse til, at de kan gå videre med planerne.  

Grupperådsmøde Røskva går videre med at booke lokale – max 5.000. Vi skal sørge for at gøre 
opmærksom på det – et fedt arrangement, god opbakning fra sidst, vi har 
fastelavn igen. Saga afklarer hvem der er på valg til næste gang. Vi skyder 
beslutning om opgavefordeling på dagen til næste gang.  

Korpsrådsmøde  Korpsrådsmøde var rigtig godt – mange gode indspil til udviklingsplan og 
inspiration også til GL. GL foreslår, at vi sender en ekstra afsted til KRM – så vi 
sender 4 afsted. Begrundelsen er, at vi nu har to gruppeledere i gruppen, som vi 
gerne vil prioritere at få sendt afsted. Der er altid mulighed for, at man selv kan 
tilmelde sig og betale, hvis man gerne vil afsted.   

Ny ”hytte”? Vi taler om muligheden for at nedsætte et reelt udvalg, til at løfte opgaven med 
at finde et nyt sted at være – med udgangspunkt i den mulighed der er med Den 
AP Møllerske Støttefond, som gerne vil hjælpe med at udvikle bæredygtige 
spejderhytter i Danmark. Odin vil gerne være med i sådan et udvalg, sammen 
med Røskva og måske også Odins mor (Susanne). Vi løfter muligvis idéen om det 
på grupperådsmøde – Røskva og Odin.  

Bestyrelsens arbejde Vi venter med at gennemgå dette punkt til næste bestyrelsesmøde.  

Eventuelt  Ladcykel (vi skal skrive til de forældre, der gerne vil søge legater og bede 
om hjælp. Vi kan formegentlig selv smide 3-5.000 kr efter det) 

 Søren har en projektor med lærred som han gerne vil donere til hytten 

 Odin har oplevet, at det er en økonomisk udfordring at tage på ture med 
troppen, fordi det er så dyrt i transport. Det er en ærgerlig udgift på fx 
900 kr. for en tur – kan vi måske gøre noget andet? Vi taler om, at man 
sagtens kan sige, at de selv skal betale for nogle ture – måske giver det 
mening at det nogle gange indgår det som en del af egenbetaling til en 
tur og måske kan vi også bede forældre/spejdere om selv at komme 
derhen, hvor turen så starter. Troppen har frit lejde til at bestemme 
hvordan man gør det.  

 

 


