Referat af grupperådsmøde hos Maribo Spejderne onsdag den 19. februar 2020.
20 spejdere – 13 forældre og søskende samt bestyrelsen, gæster og gruppeledelsen deltog i mødet – i alt
55 personer.
Formand Lisbeth Sørensen bød velkommen til grupperådet og divisionschef Betina Larsen, Sydhavdivisionen og der blev sunget ”Den blå anemone”.
Valg af dirigent og referent: Victor Birch blev valgt som dirigent og Anne Marie Christiansen blev valgt som
referent. – Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til Det Danske Spejderkorps´
regler.
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling: Beretninger fra bestyrelsen, gruppeledere og de enkelte afdelinger
var udsendt sammen med indkaldelsen til mødet. Gruppeleder Bente Jørgensen ”Besse” nævnte, at der
blev rundsendt en liste, hvor forældrene kunne skrive, hvornår de afholdt ferie, så der kunne tages højde
for dette i forbindelse med opsætning af boder i sommerferien. Ligeledes blev der rundsendt liste om hjælp
til Grøn koncert den 25. juli i Næstved. Alle gruppens spejdere sælger lodsedler onsdag den 3. marts – vi
tjener 15 kr. pr. solgt lodseddel. – Alle beretninger blev godkendt.
Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse: Kasserer Mette Christensen
fremlagde regnskabet, der viser indtægter på i alt 146.170 kr. mod budgetteret 113.000 kr. Udgifterne
udgør 117.698 kr. mod budgetteret 100.100 kr. – i alt et overskud på 28.472 kr. mod budgetteret 12.900 kr.
Gruppen har 1/1 2020 50 medlemmer. – Gruppens beholdning pr. 31/12 2019 udgør 202.512 kr.
Regnskabet blev godkendt!
Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var indkommet.
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.m.
3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Gruppeleder Bente Jørgensen fremlagde udviklingsplan for 2020 – Denne er vedhæftet dette referat.
Udviklingsplanen blev godkendt. – Kasserer Mette Christensen fremlagde budget for 2020. Der er
budgetteret med indtægter på 113.500 kr. og udgifter på 110.400 kr. – i alt overskud på 3.100 kr. –
Kontingent fastholdes til 4 x 275 kr. pr. år. – Budget og kontingent blev godkenddt.
Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14,stk. 4: Bestyrelsens forslag
om valg af 1 formand – 1 kasserer – 1 forældrerepræsentant – 2 unge – 1 gruppeleder – 2 lederrepræsentanter samt 2 suppleanter og 1 søkyndigt medlem blev godkendt.
Valg til bestyrelsen af:
1.
2.
3.
4.

Bestyrelsesformand: Rolf Lemmike blev valgt.
Kasserer: Elena Groesmeyer blev valgt.
Unge: Agnete Gundersen Hjøllund og Victor Anthonsen var ikke på valg.
Ledere, herunder mindst 1 gruppeleder: Lederrepræsentant Tine Johansen var ikke på valg –
ved skriftlig afstemning blev Camilla Johansson valgt som lederrepræsentant – Gruppeleder
Bente Jørgensen var ikke på valg.
5. Forældre: Stine Albrechtsen blev valgt.
6. Evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2: Erik Holsko var ikke på valg.
7. Valg af suppleanter: Jesper Thomsen og Jeanette Refdahl-Larsen blev valgt.

Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet: Agnete Gundersen Hjøllund og Victor Anthonsen blev valgt.
Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet: Rolf Lemmike – Elena Groesmeyer – Stine Albrechtsen –
Agnete Gundersen Hjøllund og Victor Anthonsen blev valgt.
Valg af revisor og evt. 1 revisorsuppleant: Arne Madsen blev valgt som revisor og Anne Marie Christiansen
blev valgt som revisorsuppleant.
Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50: Ingen større arrangementer tilknyttet
gruppen.
Eventuelt:
-

-

-

Lisbeth Sørensen takkede Brit Kjærbye for hendes arbejde og engagement i bestyrelsen og
overrakte en gave. Martin H Petersen er også stoppet i bestyrelsen og som leder og får overrakt en
gave senere.
Bente Jørgensen takkede Lisbeth Sørensen for hendes arbejde som leder i gruppen og som
formand og takkede samtidig kasserer Mette Christensen for hendes 20 år på kassererposten. Der
blev overrakte gaver til begge.
Gruppen hjælper til Madens Folkemøde den 15.-16. og 17. maj på Engestofte og ønsker hjælp fra
forældrene.
Gruppen bager snobrød på Torvet ved den nye cafe Vin og Brød den 7. marts kl. 11 – 13.
Divisionschef Betina Larsen fortalte om arbejdet i Sydhavdivisionen, hvor der holdes møder for
lederne, så der kan udveksles erfaringer og der holdes også møder for formænd og kasserere til
udveksling af erfaringer. Der er nedsat et udvalg omkring Kråruplund, hvor bl.a. Rolf Lemmike
deltager, flere er meget velkomne til at komme i dette udvalg.

Dirigenten sluttede mødet og han blev takket af gruppeleder Bente Jørgensen for sit arbejde.

Victor Birch

Anne Marie Christiansen

Dirigent

Referent

UDVIKLINGSPLAN MARIBO
SPEJDERNE 2020!
Gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år.
-

Modige børn og unge:
Inddrage spejderne til valg af mærker.
Træklatring.
Planlægge møder.
Hjælpe spejderne med deres mål og komme i mål med disse.
Udfordre spejderne.
Turde sætte ambitiøse mål.

-

Vildskab i naturen:
Primitive ture – overlevelsesture.
Flere aktiviteter i naturen og bruge naturen året rundt.
Kendskab til spiselige og giftige ting.
Flere udendørs aktiviteter.
Bruge lejrplads i skoven.
Inddrage naturen mere i vores møder.
Bruge ting fra naturen.
Besøg af naturvejleder.

-

Flere ledere:
Vi skal være med synlige i det offentlige forum (opslag på Facebook)
Skabe attraktive lederfællesskaber.
Hjælperfest for forældre og ledere. (evt. julefrokost i stedet for lederfest – januar)
Værdsætte vore ledere (små julegaver – julekort – bestyrelsen står for dette)
Mere socialt for ledergruppen.
Større åbenhed.

-

Bæredygtighed i børnehøjde:
Focus på CO2.
Kende naturens cyklus.
Fra jord til bord (evt. urtehave ved spejderhuset – bruge foldekopper og ellers må spejderne vaske deres krus
op i køkkenet til mødet)

Gruppens antal spejdere og ledere: 1/1 2009: 47 – 1/1 2010: 35 – 1/1 2011: 35 – 1/1 2012: 36 –
1/1 2013: 48 – 1/81 2014: 41 – 1/1 2015: 47 – 1/1 2016: 43 – 1/1 2017: 55 – 1/1 2018: 54 – 1/1
2019: 56. – 1/1 2020: 50

Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.m.
Dette er dækket ind i gruppens udviklingsplan.
Gruppetur den 27. og 28. marts på Kråruplund – forældre til kaffe og afhentning!
Sommerlejr uge 28: 4. – 11. juli i Sundby for hele gruppen!

