Grupperstyrelsesmøde d. 12.03.2019
Til stede: Anette, Lillian, Anders Kirsten, Janus, Tine, Simone, Jonas, Knud, Lars, Anette, Karen
Afbud: Marianne
1. Velkommen til nyt medlem og præsentation.
2. Spejderi siden sidst:
•

Vi er gået i gang med forberedelserne til jubilæet. Er blevet fotograferet. Klanen er i gang
med at bygge jubilæumstårnet.

•

Minierne har været på Harry Potter Weekend, succes, selvom enkelte fik hjemve. Nu har de
små dog mod på mere.

•

Troppen har kørt et forløb med Gør-en-god-gerning, og en af patruljerne var i
fritidshjemmet legede med børnene der. De kom i ugeavisen. De andre to patruljer lavede
pandekager. Det var en succes, især da spejderne også her havde Mod på mere.

•

Juniorerne er meldt til Ju9or-fejden og vi håber denne gang, at det bliver gennemført. Kan
vi her lave et alternativt, hvis det bliver aflyst? Det tager lederne op ved næste ledermøde.

•

Årets koldeste blev aflyst i år, og bliver muligvis flyttet.

3. Evaluering af generalforsamlingen/grupperådsmødet.
•

Hvorfor var der kun en enkelt forælder med, der ikke allerede var i bestyrelsen? Skal vi evt.
lægge det sammen med fastelavn og bespisning. Der snakkes om erfaringer andre steder
fra. Er folk forskrækkede over risikoen for at blive fanget af bestyrelsen og tvunget ind i
den. Skal vi lave et løb, hvor forældre og børn deltager sammen, og forældrene holder
møde mens børnene slår katten af tønden? Det er blevet gjort før med succes. Når lederne
har vendt det, bliver det lagt ind i årshjulet for næste år. Hvornår skal indkaldelsen ud? Skal
den ud to gange?

4. Nyt fra økonomiudvalget
•

-

5. Jubilæum – hvor vidt er vi?
•

Lederne har vedtaget ikke at bestille en pølsevogn, men at få nogle fra
bestyrelsen/forældregruppen til at stå for sodavand, pølser og is. 29.april. til Skt.
Georgesmødet, hvor der vil være mange aktiviteter.

•

Lørdag d. 4.maj skal spejderne mødes ved politistationen kl. 12.30
Tamburkorpset skal bruge folk til at køre nogle biler fra midtby til hytten og de skal have
lidt at spise.
(Vi spørger tamburkorpset, om de vil have vore gamle instrumenter)
Kl. 13 er der velkomst ved formand og leder ved hytten. Der vil være forskelligt at se og
røre ved. Anette, formand, vil se om hun kan finde en diasfremviser.

Der serveres kaffe og sodavand, og EUC Syd, bagerskolen laver kager.
Der skal laves sukkerbillede til kagerne – 4 stk.
Vi skal have en slags skind, som alle kan skrive på – ligesom det vi har her i forvejen. Tina
undersøger om vi kan få det sponsoreret.
Der skal laves en liste, som konkret beskriver arbejdsopgaverne til selve dagen, så vi kan få
fat i hjælpere. Det gør Kirsten.
Lilian vil forsøge at få lov til at låne interessant materiale, som gruppen engang har
afleveret til Lokalhistorisk arkiv; materiale ang. gruppens opstart.
Kirsten har lavet en fortælling om gruppens historie, som skal laves til et hæfte.
Lars fotograferer på dagen.
6. Årshjul, fra forrige møde.
•

Skal vi have et visionsmøde, hvor vi gennemgår årshjulet? Hvornår skal vi gøre hvad?
Årshjulet skal have en eller to rubrikker mere, hvor der står, hvornår man skal planlægge de
forskellige ting og hvilken slags hjælp, der er brug for. Dette gøres af Tine og Kirsten og er
klar til næste bestyrelsesmøde.

•

Spejderfesten sættes på næste bestyrelsesmøde. Lederne gør sig tanker op til mødet, så de
kan komme med et input.

•

Generelt skal lederne komme med et indspark til nye arrangementer, som så kan vendes i
fællesskab til bestyrelsesmøderne og der dermed opnås et pingpong mellem bestyrelsen og
lederne.

7. Underudvalg:
•

Økonomiudvalg: Lillian, Kirsten, Anette (formand), Lars

•

Lederudvikling/LUS. Det skal tages op og sættes i værk. Info om ledersituationen sendes til
formanden med jævne mellemrum og tages op til styrelsesmøde under punktet spejderi.

•

Forældreudvalg (forældrekaffe, informationsaften, inddragelse af forældre) Janus, Karen
(evt. Marianne), evt. Anders og Lars med til første møde for at give ideer videre.

•

Jubilæumsudvalget fortsætter.

•

Referent/sekretær. Hvad sker der med referater? Hvor kan man hente data? Kan de lagres
på vores hjemmeside? Janus og Anette, sekretær finder ud af en digital løsning.

8. Huset
•

Arbejdslørdag d. 30.marts. der er kun småting og ikke brug for forældrehjælp.

•

God generalforsamling.

9. Brede Ådal

•

Der er lige holdt generalforsamling, og der var kun mødt seks op. Skærbæk kom ikke.
Regnskabet blev ikke underskrevet. Økonomien er udmærket. Der skal bygges sheltere.

10. Opfølgning på sidste møde
•

:Tavle med info om bestyrelsesmedlemmer: Klanen har haft rigeligt med projekter og det
er derfor blevet udskudt en del. De vil dog få det lavet før jubilæet d. 4.maj.

•

Klanen vil lave sommerlejr her ved huset, hvor de vil lave noget fedt. De var ikke nok til at
kunne komme til spejdernes ø. Der skal man være min 10 stk pr hold.

•

Vision og udviklingsarbejde: Vores plan gælder til 2020 og næste år skal den tages op til
gennembearbejdning.

11. Indkommen post.
•

Vi er udtaget til kontrol af korpset og de skal have dokumentationer for vore aktiviteter
tilsendt. Det tager Anette (formand og Lillian sig af.

•

Skrivelse fra kommunen ang. en lederpris. Forskellige ledere bliver nævnt. Tine og Janus
laver indstillingen.

•

Markering af 100 året siden Genforeningen. Kommunen har inviteret til møde d. 11.april
kl.19 på Tønderhus.

•

Streetfoodarrangement – vil vi være med til at lave snobrød? Lederne har sagt ja, og det er
lederne og troppen der tager sig af det.

12. Næste møde: 21.maj kl.19-21.
13. Ønsker til punkter på næste møde sendes til Anette, formand, senest 14 dage før.

