Referat grupperådsmøde
Dato:

•
•

24. februar 2020

Dirigent: Doris Søgaard Farver
Referent: Jacob Vium

Formand Michael Timm gav en beretning for bestyrelsen. Helt overordnet tegner der sig et billede, at
der er rigtig mange ting, som kører godt for gruppen. Bl.a. er vi nu 124 medlemmer, men der er dog
en udfordring i forhold til antallet af ledere.

Regnskab 2019 gennemgået og godkendt.
Resultatet for 2019 blev et overskud på kr. 13.452 til trods for et budgetteret underskud på
kr. 31.300.
Medlemskontingent:
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent på kr. 1125/år, men ændring til opkrævning 2
gange om året a kr. kr. 562,50.
Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt

•
•

•

•

•

•

Susan er konstitueret gruppeleder, men opgaverne løses i fællesskab.
Mikro gennemgang ved Britta:
- Børnehave kl. og 1. klasse: Førstehjælp, Overnatning i telt, Mikro/mini-tur, Juleafslutning
med Banko.
Mini gennemgang ved Anders:
- 2.-3. klasse: Gruppe tur, Oak city rally, 1. hjælp, shelter overnatning, øve at lave bål, gode
til at snitte med kniv, lave en and over bål.
Junior gennemgang ved Susan:
- 4-5 klasse: Bygge sovemonster, 30 km tur, Shelter overnatning, meget fokus på
patruljeliv, ansvar for hinanden og patruljen, opbygning af lejrplads. Juletur i hytte,
Morse-koder.
Troppen gennemgang ved Christian:
- Starter ved 12 år: Tropsspejderne har deltaget i Adventurespejd, Plan-kurser, fælles
tropsmøder 1-2 gange per måned. 2 gange patrulje-møder uden voksne ledere, Natheikdeltagelse, Dinizuli adventure spejd-løb. Afviklede løb for 40 børn uden hjælp af voksne
mens grupperådsmødet foregik
Klan ved Tenna:
- 16 år og fremefter: I sommer var Klan på vandretur fra Esbjerg til Hvide Sande (100 km
tur). Ingen ”Voksne” deltager. Klanen styrer selv hvad de vil lave. Arbejder på
færdiggørelse af Klan-rum. Julefrokost med de andre klan divisionen. Plan kursus.
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Ravnsholt Divisionen er paraplyorganisation for de 12 spejdergrupper i Nordsjælland.
Blackfoot betaler kr. 40/spejder til divisionen.
Troppen og Klanen deltager især i divisions-fællesskabet. Spejderarbejdet i grupperne er
grundarbejdet. Venskaber på tværs af grupperne. Divisions turneringer. Netværk på tværs af
grupperne.
Ledere kan mødes og udveksle erfaringer. Leder udviking. Organisering af Leder-tur en gang om
året (Tur til Ungdoms-øen).
Divisions ledelsen støtter op om problemer i grupperne. Konfliktløsning. Bindeled til Korps
ledelsen.
Der er 12 grupper i divisionen indenfor 20 minutters køreafstand.

Selma og Emily fortalte hvad de havde oplevet på diverse divisionsturer som fx:
• Forårsturneringen, hvor der er meget konkurrence
• Forlev patruljekurser
• Plan kurser (lederkurser)

Hvad er det for en gruppe, der kommer til Spejdernes lejr år 2022 ved Hedeland i Roskilde?
Susan gennemgik udviklingsplanen som også var udsendt med invitationen til dette møde og nævnte
følgende:
•
•
•
•
•

Spejderne er stolte af at være spejdere.
Vi kan mere end vi tror.
Blomstrende ledergruppe.
Være en del af et positivt fælleskab.
Udvikling af ledergruppen:
- Fokus på rekruttering af unge ledere.
- Robust fælleskab: Aktiviteter på tværs af grenene i Blackfoot.
- Ude liv: fokus på ude liv hele året. Frilufts færdigheder bliver brugt på ture. Shelter ture
med vildmarksgruppen.

Der er 3 workshops hvor alle deltagerne på grupperådsmødet gik på turnus rundt og hørte om disse
emner:
•
•
•

Spildop
Hjælp til gruppen
Ledere

•

Der er ikke kommet nogle forslag fra medlemmerne
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Det blev besluttet at vi fortsætter med ca. 10 personer.

Bestyrelsesformand, kasserer, og eventuelt øvrige forældre
•
•
•
•
•
•

Formand: Michael Degn er valgt i 2018, og er dermed på valg i år.
o Michael Degn er genvalgt
Forældre: Doris Søgaard Farver er valgt i 2018 og er dermed på valg i år.
o Doris Søgaard Farver er genvalgt
Nyvalgt i bestyrelsen er Martin Ravn
Nyvalgt i bestyrelsen er Peter Manniche Riber
Kasserer: Pernille Paaske Hernø er valgt i 2019 og er dermed ikke på valg i år.
Forældre: Line Kjærsgaard er valgt i 2019 og er dermed ikke på valg i år.
Ledere herunder mindst en gruppeleder.

•
•
•

Sanne Valentin Bjerregaard er valgt i 2018 og er dermed på valg i år.
o Sanne Valentin Bjerregaard er genvalgt til bestyrelsen
Konstitueret gruppeleder Susan Krarup er valgt i 2018 og er dermed på valg i år.
o Susan Krarup er genvalgt til bestyrelsen
Kasper Hillestrøm er valgt i 2019 og er dermed på valg i år.
o Kasper Hillestrøm er genvalgt til bestyrelsen

•

Kitt Svane Bjerregaard er valgt som ny suppleant til bestyrelsen

•

Gruppen har ikke et søkyndigt medlem.

•

Susan Krarup og Tommy Krarup er valgt som gruppens korpsrådsmedlemmer.

•

Susan Krarup er valgt som gruppens medlem af divisionsrådet.
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•

Anders Kjærgaard bliver genvalgt som revisor og vi har pt ikke en suppleant.

•

Spejdernes ø – er det et sted som der kommer nogle turer til?
o Sv: Ikke lige pt da det er meget dyrt at leje sig ind derude.
Fred nævner Allerød lejeren, som er en stor begivenhed i 2020 (11 – 13/9 2020)

•

Herefter nedlægger Doris sit hverv som dirigent. Michael får ordet tilbage og takker alle for deltagelse.

Underskrifter: Dato: 14. marts 2020

_________________________

_________________________

Doris Søgaard Farver Dirigent

Michael Degn Timm Formand

_________________________
Jacob Vium Referent

