Indkaldelse til gruppestyreslesmøde d. 21.01.20 kl. 19.00-21.00
1. Spejderi siden sidst, inkl. Årshjul, ledersituationen. Alternative turer.
- lederne har lavet en lille rokade mellem lederne, hvor Jonas er startet som leder i juniorgrenen.
- Lederne har afholdt lederdag d. 4. januar, hvor der er blevet planlagt, diskuteret og talt om problemer
eller udfordringer der måtte være.
- Tine og Anette har haft kontakt med Hjørdis, som har valgt ikke at deltage i bestyrelsesarbejde, men gerne
vil være aktiv forælder i stedet for.
2. Lederpleje.
- Lederne har fået en julegave i form af et gavekort til spejdersport på 300 kr.
- Bestyrelsen vil gerne lægge penge af til at lederne kan afholde et arrangement i forbindelse med
lederpleje. Dette er også aftalt i økonomiudvalget.
3. Evaluering af spejderfesten.
- Spejderfesten har givet et overskud på 10.325 kr.
- Det var rigtig godt at der var forældre der meldte sig til at stille op og pakke sammen igen. Det vil vi gerne
bruge fremover.
- Det var godt at minispejderne var ude og hente gevinster. Dette vil vi også gøre fremover.
- Mikroerne fortsætter med at dele takkekort ud.
- Det var godt at lyden var optaget på forhånd, sådan at alle kunne høre.
- Det virker godt med lodder i poser med 18 stk. i, som sælges for 50 kr.
- Der har været snak om at denne dag skulle laves om til noget andet, men der er endnu ikke besluttet
noget.
- Spejderfesten 2020 kommer til at ligge d. 22. november.
4. Lodsedler, hvad ønsker bestyrelsen.
- Lederne har snakket om at de ikke længere ønsker lodseddelsalg på den måde det har foregået indtil
videre. Lederne lægger op til at spejderne hvis de vil, kan bestille lodsedler som de selv kan sælge, eller de
kan lade være.
- Der vil ikke længere blive afsat et spejdermøde til at sælge lodsedlerne.
5. Nyt fra økonomiudvalget. Budget 2020 fremlægges. Er vedhæftet.
- Økonomiudvalget har sammensat et budget som er sendt ud med indkaldelsen.
- Anette gennemgår budgettet.
- Budgettet rettes til med 15.000 under kursustilskud og 132.000 på tilskud til husleje.
- Kirsten vil søge kommunen om tilskud til materialer.
- Der skal ske en tilrettelse af ture og lejre posten, idet sommerlejren bliver dyrere i år.

6. Huset.
- Der er generalforsamling d. 2. marts 2020
- Glenn og Janus sidder i huset bestyrelse som repræsentanter uden stemmeret.
- Tine og Knud finder ud af om der skal meldes ud til forældrene at der mangle repræsentanter i huset.
7. Bredeådal. Vi mangler repræsentant fra Tønder Spejderne.
- Vi skal være på udkig efter repræsentanter til Bredeådal, ellers skal vi spørge ham der sidder som
suppleant. Sende kandidater til Anette.
8. Opfølgning fra sidste møde. Båltaler til Sct. Hans. (Tine)
- Vi har ingen båltaler fundet endnu, da de adspurgte har takket nej.
- Karen spørger Tommy Juhl evt. som Henriette
9. Hjertestarter
- Hjerteforeningen laver landsuddelingen søndag d.3.5, hvor det er muligt at samle ind og til gengæld få en
hjertestarter.
- Vi beslutter at gå videre med projektet til næste år.
10. Evaluering af Juletræssalg.
- Vi har solgt lidt flere træer i år, til gengæld var hegnet dyrere
- Vi har tjent 32.637 kr.
- Vi har haft færre åbningstider, selvom vi har solgt flere træer.
- Vi har haft flere udbringninger, her vil forældrene gerne have en klar tilbagemelding om hvornår de skal
køre ud.
- Vi skal sørge for også at have forældre til at bringe ud i hverdagene, især i den sidste uge inden jul.
- Vi vil gerne sætte prisen for udbringning op til 50 kr.
11. Visionsplan tilrettes, så den er klar til generalforsamlingen.
- Vi beslutter at udviklingsplanen skal række til 2023, altså 3 år.
- Resten af emnerne til intern diskussion udskydes til den nye bestyrelse.
- Skal der laves underudvalg, er det noget der skal lægges op til i den nye bestyrelse?
- Det er fint med underudvalg, hvis det er konkrete ting udvalget skal arbejde med.
- Underudvalg skal laves efter behov.
12. Planlægning af generalforsamlingen:
- Anette og Lars stiller ikke op til næste grupperådsmøde

- Vi skal have fundet en ny formand, Anette vil gerne tage to år mere, på den betingelse at der også
kommer en næstformand, og at der kommer noget modspil.
- Vi vil gerne gøre noget aktivt for at få flere forældre til at melde sig til bestyrelsen, heriblandt gennem
facebook og en seddel med hjem til spejderne.
- Vi holder grupperådsmøde d. 23. februar kl. 14-16, hvor der også vil blive holdt fastelavn.
- Indkaldelsen skal sendes ud senest mandag d. 3. februar, inkl. økonomi og beretning
- Der bestilles fastelavnsboller ved kvickly, og vi skal bruge nogen til at lave kaffe
- Bestyrelsen mødes herude klokken 13, for at sætte op og gøre klar.
13. Korpsrådsmøde, er der informationer bestyrelsen har behov for eller
- Intet nyt at melde som ikke i forvejen er sendt ud.
14. Indkommen post.
Kursus i medlemssystemet ved divisionen, ingen deltager.
Kommune, møde i forhold til tilskudsregler. 2 deltager.
- Kommunen har før udspillet at man kan få 5.000 kr. tilbage for kurser, men har nu lavet om til at hvis man
har over 59 unge under 25 aktive, kan man få op til 15.000 kr. i tilskud.
- I lokaletilskud får vi 80% af vores faktiske huslejeudgifter.

- Ved Pamhule division kan vi indstille ledere til dette års lederpris, lederne snakker om der er nogen der
skal indstilles, dette skal ske inden 1. februar.
15. Årshjul
- Årshjulet skal også med som et punkt på første møde med ny bestyrelse
- Skt. Georgsdag bliver åbent for forældre i år
- Lederne har planlagt en gruppetur d. 11.-13. september, hvor der både vil være cykling, kano og gåtur.
Her vil forældre også blive inviteret.
- Som erstatning for lodseddelsalg, har lederne snakket om at holde et cykelrally, hvor hver spejder skal
skaffe sponsorere og cykle sig til penge til gruppen. Dette vil lederne finde en dato til, samt søge tilladelse
ved kommune og herefter finde sponsorere.
16. Næste møde.
- Bliver først efter ny bestyrelse er blevet valgt, tirsdag d. 17. marts, med forbehold for at de evt. nye i
bestyrelsen kan.
17. Evt.
- Janus har fundet et kursus i gruppeudvikling som han sammen med en civilist gerne vil deltage i. Det
koster 1000 kr. + transport. Kurset er d. 6.6, og tilmeldingsfristen er 1. maj. Dette kommer med på næste
møde.

18. Godkende referat.

