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1. Avedøre

REFERAT GRUPPERÅDSMØDE 27. FEBRUAR 2019
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Kirsten la Cour blev valgt til dirigent og referent.
Ad 2. Beretning
Formand Peter Hansen aflagde denne beretning:
” Allerførst skal herfra lyde en stor tak til alle vores ledere, som bruger rigtig meget af deres fritid
på at få spejderlivet her i 1. Avedøre til at fungere, stor tak.
Et år er igen gået, og der er sket lidt som jeg vil berette om her.
På vores hyttedag, var der som altid en del forældre der kom, og derfor fik vi så udført en del ting
såsom: Opførsel af brændeskur ved vores shelter, maling af bænkene rundt om bål stedet, lågen
foran containerne blev repareret, ukrudt rundt om hytten blev fjernet, hytten blev gjort hovedrent
og klatrevæggen blev kontrolleret.
Der har været afholdt ture, eksempelvis sove ude weekend, vinterhejk med 20 km gåtur, juletur
med forældre, hvor de forældre der deltog gav tommelfingeren op til turen.
Vi har afholdt den traditionsrige banko, som gav et lille overskud, og sommerafslutningen må vi
heller ikke glemme, igen med flot deltagelse af forældre, og hygge med fælles grillmad, og sidste
år gik sommerlejren så til Næsbycentert.
Når vi kommer til valg, så er der i år valg til formandsposten, og jeg har valgt at trække mig, da jeg
ikke føler at jeg giver det der skal til mere, så nye kræfter skal til, og jeg er helt sikker på at Kirsten
er den helt rette til posten.
Ikke at der skal gå valgreklame i det, men da Kirsten startede i bestyrelsen, tænkte vi, hold da op,
det er en rigtig skrabsaks der er kommet ind, men efter lidt tid fandt vi ud af, at Kirsten blot vil
have at alt fungere, og så går hun ikke på kompromis med noget. Jeg føler mig helt tryg ved at
pege på hende som min efterfølger.
Dette var hvad jeg havde at berette, håber på vi får et fortsat godt grupperådsmøde.”

Gruppeleder Maria Rasmussen fortalte, at der er 8 ledere og ca 30 spejdere i gruppen. I det
forgange år har der været fire ture – vinterhike, forårstur, sove-ude-dag, sommerlejr på
Næsbycentret samt juletur med forældre.
Rene Egebjerg modtog årets lederpris af Hvidovre Kommune.
Begge beretninger blev godkendt
Forældrene udtrykte stor ros til lederne for deres arbejde.

Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse
Kasserer Inge Lise Jansson fremlagde regnskabet for det forgange år. Det udviser et overskud på
ca. 27.000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling
Ad 5. Væsentlige beslutninger om gruppen:
Ad 5a. Gruppens udviklingsplan
Gruppeleder Maria Rasmussen fortalte at gruppen fortsætter med den samme årscyklus. Datoer
fremgår af gruppens hjemmeside www.1avedore.dk
Sommerlejren ligger i uge 28 og går til Spejdercentret Gurredam. Den er rykket en uge på grund af
”Vilde Vulkaner”
Maria fortalte, at lederne er meget tilfredse med at være 30-40 spejdere og der er ikke et ønske
blandt lederne om at blive meget større.
Ad 5b. Budget for 2019 og kontingent.
Kasserer Inge Lise Jansson fremlagde budgettet. Der er budgetteret med penge til indkøb af nye
gode telte. Dette betyder, at der budgetteret med at med at året går i 0.
Kontingentet fastholdes på 325 kr/kvartal.

Ad 6 Valg til bestyrelsen
Ad 6a Formand
Peter Hansen ønsker at fratræde. Bestyrelsen foreslår Kirsten la Cour som formand. Kirsten
accepterede, da Tommy Pedersen har sagt, at han gerne vil være hytteforvalter og dermed have
kontakten til Hvidovre Kommune. Kirsten blev valgt.

Ad 6b Valg af forældrerepræsentanter
Siv Sigvardsen vil gerne opstille. Siv blev valgt.
Ad 6c. Ledere til bestyrelsen
Rene Egebjerg og Lise Zabinski modtager genvalg. De blev valgt
Ad 6d. Unge i bestyrelsen
Siri Wäänänen og Nanna Bovien modtager gerne valg. De blev begge valgt.
Ad 7 Valg af repræsentanter til korpsråd og divisonsråd:
Følgende blev valgt
Korpsråd – Kirsten la Cour og Siri Wäanänen
Divisonsråd – Kirsten la Cour – Maria Rasmussen, Siri Wäänänen, Nanna Bovien, Kim Niemann
Ad 8 Valg af regnskabskontrollant og regnskabskontrollantsuppleant
Kim Blicher-Hansen modtager genvalg som regnskabskontrollant. Kim blev valgt
Heidi Brandt modtager genvalg som regnskabskontrollantsuppleant. Heidi blev valgt.
Ad 9 Eventuelt
Kirsten la Cour gjorde opmærksom på, at der kommet en ny hjemmeside. Tilmeldinger til ture mm
går via hjemmesiden med samtidig betaling med kort. Det har tidligere været en udfordring, at
nogle spejdere afleverede tilmeldingssedlen til lederne og andre betalte til kasserer. Dette betød,
at der var usikkerhed om tilmeldingerne og nogle spejdere måtte desværre rykkes for betalingen
af ture. Nu sker det på én gang.
Der blev spurgt til billedtilladelser. Disse bliver givet i forbindelse med indmeldelse.

Siv gjorde opmærksom på, at det kan være svært at logge ind, hvis mailadressen er registret flere
gange. Kirsten lovede at prøve at udsende medlemsnumre, som er unikke for hver spejder.

Da Peter Hansen takker af efter mange års arbejde i bestyrelsen – senest som formand holdt
kasserer Inger Lise Jansson en takketale og overrakte på gruppens vegne en gave til Peter.

Referat ved Kirsten la Cour
Dirigent og referent samt nyvalgt formand

