
Det Danske Spejderkorps
1. Avedøre

Referat af Grupperådsmøde 8. februar 2018

Formanden bød velkommen.

Ad 1 Valg af dirigent og referent
Henning Jansson blev valgt til dirigent og Kirsten la Cour som referent

Ad 2. Beretning
Formand Peter Hansen fremlagde årets beretning fra bestyrelsen:
“Først en stor tak til lederne for deres store og arbejde med spejderne samt for 
al den fritid I bruger.
Her kommer så en kort beretning over hvad der er sket fra sidste 
generalforsamling.
Siden sidst er der afholdt en del ture, og i den forbindelse er der udarbejdet en 
forventningsliste til forældre, som kan læses på vores nye hjemmeside.

Vi var jo uheldige med vores shelter, hvor der gik ild i taget, dette er nu 
udbedret, og vi var så heldige at kommunen betalte for materialerne.

På vores hyttedag blev hytten gjort hovedrent, sikkert et fast tilbageværende, 
og der blev luet temmelig meget ukrudt. Vi afholder hyttedag igen, og vil 
meget gerne have lidt fysisk hjælp fra jer forældre.

Vores traditionsrige banko blev afholdt, og gav et lille overskud.

Efter sommerturen sidste år, havde vi indbrud i hytten, hvor vi mistede lidt 
værktøj og 300 kr. i kontanter, alt er dækket af forsikringen. 

Desværre bliver grunden rundt om hytten misbrugt af udefra kommende, som 
ikke passer særligt godt på området. Vi har sendt et brev til kommunen med en
del punkter for at dæmme op for dette.

Der blev afholdt en PR dag, dog uden at der kom særligt mange, men 
efterfølgende er der startet en del nye spejdere.

Sidste års afslutningshygge med grill, gik rigtigt godt, vejret var med os og vi 
fik sagt tak for en god sæson. Vi ser frem til igen at skal afslutte med grill og 
godt humør.

Det var hvad jeg havde at berette.”
Beretningen blev godkendt.

Herefter blev beretningen fra lederne fremlagt af gruppeleder Maria 
Rasmussen:
Gruppen er vokset og der snart ikke plads til flere børn.  Det er hos junior og 
mini, der er kommet nye medlemmer. Lederne har besluttet, at lave venteliste, 
når enhederne når op på 15 medlemmer. Lige nu er fordelingen af antal børn 
således: Minier 12, Juniorer 12, Trop 2, Senior 5. 



Lederne har afholdt en lederweekend og har her lavet en “rød tråd” for 
gruppen. Den røde tråd går ud på, at inden for 8 områder er det beskrevet, på 
hvilket niveau enhederne arbejder med emnet. 
Sommerlejren var Spejdernes Lejr. Det gik godt og var en god lejr omend den 
var våd.  Gruppen mistede dog et samlingstelt, som var udlånt til Samrådet. 
Samrådet har dog erstattet teltet.

En forældre foreslog, at den røde tråd blev tilgængelige f.eks. på hjemmesiden.
Lederne vil overveje dette.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3 Fremlæggelse af regnskab for 2017
Kassereren fremlagde regnskabet. Efter et par opklarende spørgsmål blev 
regnskabet godkendt.

Ad 4 Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag

Ad 5 Væsentlige beslutninger om gruppen
Ad 5a Gruppens udviklingsplan
Sommerlejren foregår på Næsbycentret i den første uge af skolesommerferien.
Bestyrelsen blev opfordret til at søge mere information om genbrugshallen.
På forespørgsel fortalte lederne, at det altid har været vigtigt for 1. Avedøre, at 
alle enheder mødes på samme tidspunkt.

Ad 5b. Budget for 2018 og kontingent
Kassereren gennemgik budgettet.
Kassereren vil hente alternative forsikringstilbud i det kommende år.
Kontingentet er uændret 325 kr/kvartal.
Budgettet blev godkendt.
Ad 6. Valg til bestyrelsen
Ad 6a. Kasserer - Inger Lise Jansson blev genvalgt
Ad 6b Ledere til bestyrelsen  - Maria Rasmussen blev genvalgt
Ad 6c. Unge i bestyrelsen - nedenstående blev valgt:
Siri Wäänänen,  Anders Jacob Henning, Tobias Ulrich Them Nielsen, Jacob V. 
Sierwierkievicz.

Ad 7 Valg af repræsentanter til korpsråd og divisonsråd
Nedenstående blev valgt
Korpsråd -  Anders J. Henning og Tobias U. T. Nielsen
Divisionsråd - Anders J. Henning, Tobias U. T. Nielsen, Kim Niemann, Tommy  
Pedersen og Peter Hansen

Ad 8. Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant
Nedenstående blev valgt
Regnskabskontrollant - Kim Blichert-Hansen
regnskabskontrollantsuppleant - Heidi Brandt 

Ad 9 Eventuelt



Bestyrelsen og lederne har lavet en velkomstfolder med skrevne og uskrevne 
regler, gode råd, praktiske oplysninger, krav og forventninger. Spejderne får et 
eksemplar med hjem. Den udleveres fremover til nye medlemmer. Den findes 
også på hjemmesiden.
Maria Rasmussen fortalte, at juleturen i år bliver med forældre. 16.-18. 
november
Øvrige ture og lejre fremgår af hjemmesiden.
Der er hyttedag 21. april kl. 9 til ca 15.

Formanden takkede for fremmødet samt god ro og orden.

Referat ved Kirsten la Cour
Hvidovre 11. marts 2018


