
DDS 

1. Avedøre 

REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE AFHOLDT 19. FEBRUAR 2020 

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent 

Kim blev valgt som dirigent og Kirsten som referent. 

Ad 2 Beretning 

Bestyrelsesformanden Kirsten la Cour fremlagde denne beretning fra bestyrelsen: 

”Jeg overtog posten som formand sidste år og har fulgt den vej, som var lagt. Dog betingede jeg for at blive 

formand at der var en anden som tog sig af dialogen med kommunen ift. hytten. Da kommunen ejer hytten 

skal al dialog om dårlige vinduer, vand igennem taget osv. via Teknisk Forvaltning. Denne opgave har 

Tommy taget på sig.  Tak for det til Tommy. Senest har dette resulteret i at vi har fået skiftet to vinduer. 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder.  

Årets første møde går med at lave budgettet for det komme år. 

Det andet møde har temaet ”hyttedag”, hvor denne planlægges. Her blev også planlagt 

sommerafslutningen.  På efterårets møde handlede det om at få planlagt Banko og endelig julemødet, hvor 

vi planlagde 2020 og havde en lang dialog om sommerlejren og en evt. vandretur til Norge. 

Vi afholdt hyttedag 4. maj. Her fik vi lavet en del, selvom vi var en lille sluttet flok. Vejret var med os, så vi 

fik skiftet bænken rundt omkring bålet, lavet låge til brændeskjulet, samlet to skabe, rengjort hele hytten, 

malet borde/bænke, renset fliserne og stien for ukrudt og endelig bøjlestang og hylder i gangen. 

Igen skinnede solen, da vi holdt grill-sommerafslutning, som altid hyggeligt. 

Så blev det efterår – og det var tid for Banko – igen med en fin deltagelse og et fint overskud. 

Udover bestyrelsesmøderne har jeg deltaget i en møde om tilskudsmuligheder arrangeret af Kultur- og 

Fritidsforvaltningen. 

Vi har også i det forgangne år også indført tilmeldinger til weekender osv. via vores hjemmeside. På denne 

måde sikrer vi at tilmelding og betaling følges ad. Jeg laver disse tilmelding efter input fra lederne. 

Jeg vil afslutningsvis takke den øvrige bestyrelse for samarbejdet i det forgangne år – og en særlig tak til 

lederne, som yder en stor frivillig indsats.” 

Godkendt med applaus 

Gruppeleder Maria Rasmussen fremlagde beretning på vegne af ledergruppen: 

 Maria fortalte, at der 25 spejdere i øjeblikket. Det er et lille fald ift. sidste år. Lederne ved godt at det ikke 

er holdbart i længden med dette antal spejdere. Senest måtte vinterhiken aflyses pga. få får tilmeldte. 



Antallet af ledere er det samme som sidste år  - 1 tilbage på fuldtid og er tilbage på deltid fra barsel. 

I løbet af 2019 har der været afholdt vinterhike, forårstur, sove-udedag, sommerlejr og juleweekend. 

Endvidere har to seniorer været på kursus i efterårsferien. 

Til en tur manglede der kørsel af forældre – dette blev løst via opslag på Facebook.  

 

Der var et spørgsmål om afbud via Facebook – dem er lederne glade for at få.  

Det blev foreslået at dette møde kunne have været på Facebook. Ligeledes blev det foreslået, at der blev 

oprettet begivenheder på Facebook. Siri vil gerne se på dette.  

Beretningen blev godkendt med applaus. 

Ad 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse 

Godkendt 

Ad 4 Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogle forslag 

Ad 5 Væsentlige beslutninger om gruppen 

 

Ad 5a Gruppens udviklingsplan 

I det kommende år er der planlagt følgende: 

Forårstur  20.-22. marts 

Hyttedag  25. april 

Sove-ude-weekend 2.-3. maj  

Før-Sommerferie-grill 17. juni 

Sommerlejr  uge 27 (lørdag til fredag) 

Weekendtur  18.-20. september 

Banko  4. november 

Juletur  13.-15. september 

 

Der var en dialog om at der er Vilde Vulkaner i uge 27. Sidste år blev sommerlejrene rykket til uge 28 af 

hensyn til Vilde Vulkaner – dette gav ikke flere deltagere. Derfor blev det uge 27 i år. 

Siri sørger for at sommerlejren kommer til at ligge øverst på Facebook 

Budgettet blev godkendt. Kontingentet fastholdes på 325 kr/kvartal 

 



Ad 6 Valg til bestyrelsen 

Ad 6a Kasserer 

Inge Lise Jansson blev genvalgt med applaus 

Ad 6b Ledere til bestyrelsen 

Tommy Pedersen opstiller og blev valgt med applaus 

Ad 6c Unge i bestyrelsen 

Siri Wäänänen opstiller og valgt med applaus. 

Ad 5 Valg af repræsentanter til korpsråd og divisionsråd 

Korpsråd – Siri og Kirsten 

Divisionsråd – Kirsten, Kim og Siri, Maria, Lise 

Ad 6 Valg af regnskabskontrollant og -suppleant 

Kim Blichert-Hansen genopstiller som kontrollant og blev valgt med applaus 

Maia Hommel blev valgt til suppleant med applaus. 

Ad 7 Eventuelt 

Her var en dialog om et andet format for dette møde. 

Der var en lang dialog om at skaffe flere medlemmer. Kim kommer med oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Referat ved Kirsten la Cour    Kim Niemann 

Bestyrelsesformand    Dirigent  


