Referat grupperådsmøde
Dato:

1.

25. februar 2019

Valg af dirigent og referent
Louise Degn Timm (mor til Emilia & Christian) blev valgt som dirigent
Jacob Vium (Leder og far til Jeppe) blev valgt som referent

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Da formand Michael var på forretningsrejse i Madrid gav Fred Slüter (gruppeleder/GL) en beretning for
gruppen. Denne er vedhæftet separat som dokument. Helt overordnet tegner der sig et billede at der er
rigtig mange ting som kører godt for gruppen. Der er dog en udfordring i forhold til antallet af ledere.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Pernille (gruppekasserer/GK) gennemgik regnskabet. Der er et lille underskud på ca. 8.000 kr.
Underskuddet er opstået da vi har brugt penge på at skaffe en container og har udført et større el-arbejde i
og omkring hytten. Vi havde en større indtægt i forbindelse med spildop som vi ikke havde regnet med.
Regnskabet er godkendt.
Pernille gennemgik herefter situationen vedr. støtte til gruppen gennem sponsorater, gaver og
fondsmidler. I alt er der givet 418.498 kr. til udførelse af projekter. Disse sponsorer vil løbende kunne ses
på vores hjemmeside.

4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag.

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a.

b.

c.

Forelæggelse af gruppens udviklingsplan
Gruppens aktuelle udviklingsplan dækker 2018 og 2019. Fred (GL) gjorde status og
forklarede de hovedindsatsområder: ledelse, spejderliv og de fysiske rammer.
Beslutning i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde
I løbet af kort tid kan vi forvente at der bliver opført en bålhytte, og de sidste rum i hytten
bliver renoveret. Jordvolden på grunden bliver et amfiteater
Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent
Forslaget om at kontingent stiger til 375 kr./4 mdr. bliver godkendt
Budgetforslaget for 2019 bliver fremlagt og godkendt.

6. Information fra Ravnsholt Division
På mødet var der to repræsentanter tilstede fra Ravnsholt Division. Vores gruppeleder Fred er også
Divisionschef og derudover var Divisionsassistent for Mini, Mikro og Familiespejdere (DAMINK) Bellis
tilstede. Blackfoot Bloustrød er en del af Ravnsholt division som omfatter de blå spejdere i Hillerød,
Farum, Allerød og Birkerød. Divisionsledelsen har til opgave at understøtte grupperne i deres drift og
udvikling. Det gør de bl.a. ved at organisere større spejderarrangementer som har det formål at få
spejderne til at opdage at de er del af noget større.

7. Information fra spildop-gruppen
Spildop er fortsat en meget vigtig indtægtskilde for gruppen. Susan (juniorleder/JL) er med i spildopgruppen. Hun fortæller om slusetømninger og spildop indsamlinger. Udover en god indtægtskilde er det
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også en god måde for spejderne at støtte op om lokalsamfundet og på den måde indfri en del af deres
spejderløfte. Thomas Fogh, vores gamle formand er stoppet som spildopkoordinator. Suzanne Wallvik
(mor til Carl) melder sig som en del af spildop-team
Fred (GL) nævner at 1. Lillerød har udviklet et elektronisk system i forhold til planlægningen af spildopkørsler.
I løbet af 2020 vil der komme ændringer på spildop-området. Allerød kommune vil lave affaldssortering.
Dette vil muligvis medføre at der kommer færre kørsler og flere opgaver i forhold til genbrug.
Deltagerne i spildoparbejdet modtager et mærke til uniformen og bliver inviteret til en tur til BonBon land.
Der bliver bemærket på mødet at Mikro-forældrene ikke deltager i spildop arbejdet. Det er noget som
gruppen kan overveje.

8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen håber at kunne fortsætte med de mange aktiviteter og ønsker derfor at fortsætte med en stor
bestyrelse på cirka 10 personer. Dette bliver godkendt.

9. Valg til bestyrelsen af:
På Korpsrådsmødet 2018 blev det vedtaget at der ikke er krav om myndighed til funktionerne i Det Danske
Spejderkorps. Er du ikke fyldt 15 år og stiller du op, kan du vælge at lade dig repræsentere af en forælder /
værge.
a.

Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre
Formand Michael Degn Timm er ikke på valg
Kasserer Pernille Paaske Hernø bliver genvalgt som kasserer
Doris Søgaard Farver og Anders Wæsel er ikke på valg
Line Kjærgaard, Sjælsø Allé 5A, 3450 Allerød. blev valgt som bestyrelsesmedlem

b.

Ledere, herunder mindst en gruppeleder
Sanne Valentin Bjerregaard, Susan Krarup og Thea Barslund er ikke på valg
Kasper Hillestrøm er på valg, og bliver genvalgt som leder i bestyrelsen
Anna Thyregod Wilcks er på valg og bliver valgt som leder i bestyrelsen
Fred Slüter, Dalbovej 5, 3450 Allerød bliver valgt som (gruppe)leder i bestyrelsen

Note: Thea Barslund skifter funktion fra ”Ung i bestyrelsen” til ”Leder i bestyrelsen”
c.

Gruppen har ingen søaktiviteter og vælger derfor ikke et søkyndigt medlem

d.

Suppleanter
Der bliver ikke valgt suppleanter

10. Valg af gruppens repræsentanter til Korpsrådet
Kasper Hillestrøm (Gruppeassistent/GA) og Fred (GL) bliver valgt som gruppens repræsentanter til
korpsrådsmødet som bliver afholdt fra den 15-17 november i Billund
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11. Valg af gruppens repræsentanter til Divisionsrådet
Michael Degn Timm (Formand/BSF), Fred Slüter (GL) og Kasper Hillestrøm (GA) bliver valgt som gruppens
repræsentanter til divisionsrådsmøde som bliver afholdt den 24. april hos Brødeskov Gruppen

12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Anders Grønning Kjærgaard er på valg og bliver genvalgt som revisor
Bent Benemann Bischoff, Elmevej 5, 3450 Allerød bliver valgt som grupperevisorsuppleant.,

13. Eventuelt
Bent Benemann Bischoff vil gerne takke alle ledere
Johanne Smerlov ser gerne at gruppen kommer med en positiv nyhed til Blovstrød vedrørende bommen
og hvorfor den er opstillet. Formanden kommer inden længe med sådan en nyhed.
Herefter nedlægger Louise sit hverv som dirigent. Fred får ordet tilbage og takker alle for deltagelse. Vi
håber at vi som gruppen på et tidspunkt kan invitere til ren hygge i stedet for arbejdsdage.

Underskrifter:

Dato: 03. marts 2019

_________________________
Louise Degn Timm
Dirigent
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_________________________
Michael Degn Timm
Formand

_________________________
Jacob Vium
Referent

