
Referat fra bestyrelsesmøde i Yggdrasil Gruppe d. 19. september 2022 

kl. 19-21 på Mariendalsvej  

Punkt Referat 

Dato til næste møde Næste møde er d. 21. november kl. 19-21 

Ledersituation Det har formegentlig hjulpet, at vi sendte en mail ud til forældrene og at vi er 
begyndt at bruge instagram. Det skal vi gøre noget mere.  

 Minigrenen: To forældre er blevet ledere. Bølge er blevet minihjælper. 
Derudover Jord, Sagitta og Frigg (halv tid på onsdagsmøder).  

 Juniorgrenen: Pink, Hugin, Rønn (nedsat tid), Saga og Aja, som senest skud 
på stammen. 

 Tropsgrenen: Odin, Bestla, Thor og Ulfrun – Nathan også ”med på hjul”. 
Efter juli 2023, vil der pt. kun være Bestla (og Ulfrun). Da Odin skal ind og 
tage sin værnepligt og Thor måske skal tilbage til Tyskland.  

Der er derfor stadig brug for, at vi rekrutterer ledere til gruppen.  

Opdatering fra Ole Pt. en kassebeholdning på ca. 128.000 (tidl. 183.000), forventer at der kommer 
ml. 10-20.000 ind inden regnskabsåret slutter. Røskva kræver manglende 
kontingent ind, for de ledere og spejdere der stadig skylder.  

Alkoholpolitik for 
Klanen 

Dette er en foreløbig politik, som bestyrelsen vil genbesøge om et år. Vi følger 
udover nedenstående altid DDS’ retningslinjer.  

 Klanen nyder ikke alkohol, før alle aktive medlemmer er fyldt 16 år.  

 Klanspejdere må kun nyde alkohol, når der ikke er spejdere til stede der er 
under 16 år.  

 Klanspejdere må gerne nyde alkohol i et begrænset omfang på gruppeture, 
når de andre spejdere er gået i seng.  

 Klanspejdere må ikke være synligt påvirkede over for spejdere fra yngre 
grene ligesom alkohol heller ikke må være fysisk synligt for dem.  

 Klanspejdere må ikke have tømmermænd på ture med spejdere fra yngre 
grene.  
 

I hytten må der nydes en begrænset mængde alkohol i forbindelse med et 
møde, men druk i hytten er ikke tilladt derudover.   

Klanens økonomi Der er afsat 5.000 kr. i budget. Derudover er der ca. 6.000 kr. (et overskud fra 
en tropstur for et par år siden). De 6.000 kr. deles mellem trop og klan efter 
aftale de to grene imellem.  
Ift tilskud til kurser, når man er klanspejder:  
Vi har en drøftelse om, hvordan klanspejdere (økonomisk) kan komme på 
kursus og hvor meget støtte de kan få af gruppen. Vi taler om en ”ansøgnings-
ordning”, hvor man kan sørge om tilskud til kurser. Det behøver ikke at være en 
større ansøgningsproces, men kan være en kort mail.  Derudover en opfordring 
til, at klanen også selv rejser penge, til de kurser de gerne vil på sammen. 
Beslutning:  
Hvis man er klanspejder får man tilskud til KLAN-kurser, på lige fod med 
tropsspejdere. Hvis man er leder får man lederkurser betalt af gruppen. Hvis 
man ønsker kurser ud over det og ikke selv kan rejse økonomi, skal man sende 
en ansøgning om ”yderligere tilskud”. Ansøgning sendes til gruppeledere og de 
vurderer om det kan lade sig gøre. Bestyrelsen orienteres om ansøgning, men 
det er vigtigt, at der er diskretion og navne på ansøgte kommer derfor ikke til 
referat. Klanleder står for klanens økonomi.  

Eventuelt: 
Fastsættelse af dato 
for grupperådsmøde 

26. februar 2023 kl. 10-12 – spørg evt. tropsspejdere/klan om de vil planlægge 
underholdning for børn imens. 

 


