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Referat af grupperådsmøde 17.09.18 

 
 
Til stede: Preben Petersen, Lilly Kolbeck, Kenneth Johannsen, Carsten Jørgensen, Brian Hinrichsen, Jørgen 
Petersen, Lea Boehnke, Claus Meisner, Henriette Mikkelsen 
 
Afbud: Lotte Damm Christensen, Inge-Lise Jørgensen 
 
1. Siden sidst 
Claus har været til netværksmøde med grupperne syd for Kongeåen. Det tages initiativ til turnering for 13-
17 årige. 
Sommerlejren gik godt. Spejderne oplevede en anderledes lejr, hvor der bl.a. blev arbejdet med samarbejde 
og egne grænser. Oprykningen havde stor tilslutning – der er behov for større grill-kapacitet. Claus kunne 
godt tænke sig at andre overtog lederfunktionen ved arrangementet f.eks. formanden. Felsted Ugen i sig selv 
gik ok, men der var for lidt opbakning til tombola, slikbod og rengøring. Det økonomiske resultat kendes 
endnu ikke. 
Persondataforordningen har vi ikke hørt mere til fra korpset. Vi skal bruge medlemsservice. Indmeldelser 
sker via hjemmeside. Der skal bruges medlemsnummer til login – kan oplyses af Claus. Snak om gruppens 
Facebook gruppe – skal den være åben eller lukket? Ved afbud til møder beder lederne om, at der sendes 
sms. 
Facebook og medlemsservice tages op med forældrene til gruppemøde /generalforsamling. 
Spejdertroppen har fået nye op, andre stopper pga. andre fritidsaktiviteter. Arbejder med at sætte egne mål, 
giver mere motivation. Har fået ny hjælpeleder – Jesper Lagoni – i hvert fald indtil januar. 
Ulvene er 25. Robin hjælper, evt. vil Victor og hans far hjælpe, men det kræver at drengene skal forstå deres 
egen rolle blandt ulvene. Kenneth Juhler er på vej tilbage som leder. Snak om hvordan det opnås bedre til-
slutning til ture og arrangementer – at deltagelse er det, der gør det spændende at være spejder. 
Bæverne er 8. Kirsten Fogt er ikke længere hjælper. 
 
2. Regnskab og økonomi 
Kamilla er i gang med at få styr på regnskabet – ingen melding om, hvordan resultatet ser ud lige i øjeblik-
ket. Er der gang i kontingentopkrævningen? Mangler opfølgning på, hvordan vi fremover håndterer ind-
køb hos 55Nord med ændret kreditordning. Stadig intet nyt om forsikring af bålhytten – Lilly går i aktion. 
Claus har sendt materiale til Nina om søgning af fonde i juni – vi ved ikke, om det har givet resultat. 
Nordslesvigsk Asyls Fond søges til stor grill og led-lamper til hytten 
 
3. Energien i gruppen 
Claus gør sig tanker om, hvor vi skal lægge den energi, der er i gruppen. Hvad skal vi bruge kræfter på og 
hvad skal vi lade være med. Vi snakkede om det ved nogle af de øvrige punkter, men det er stadig lidt dif-
fust. Fortsættelse følger. 
 
4. Spejdertroppens tur til London 
Har indtil nu tjent 5-6.000 kr. Har ændret på organiseringen. Tidshorisonten siger 2019 – måske uge 42. 
Skal have snakket om rammerne for indtjening, hvem skal med, hvad med nye der kommer til osv. 
Emilie og Preben er i gang med at producere sække med optændingsbrænde til salg. 
 
5. Arbejdsdag 
Hytten fra Varnæs er hentet – i mindre stykker. Noget er kasseret, nye materialer er købt. På søndag kommer 
Erik Alnor og hjælper med udgravning til belægning og strøm. Et træ skal fældes ved fliserne til cykelparke-
ring. Arbejdsdag med belægning, hytten op at stå, ”rullegardiner” til bålhytte monteres mv. lørdag 13. okto-
ber kl. 9.00 



 
 
 
6. Julesalg 
Julemærker og juleneg skal rundt ved dørsalg for at sælge godt. Kan ske ved møder, hvor lederne er med til 
at styre – sammen med forældre, der hjælper. Det kræver en opdeling af ruter/områder, så man ikke overlap-
per hinanden. Julesalgsudvalget – Brian, Claus og Lea – står for produktion af julemærket, herunder valg af 
motiv. Juleneg bindes 10. november ved Jørgen. 
Juletræer sælges i 2 week-ender, evt. med mulighed for bestilling. 
Der laves ikke juledekorationer (kun hvis Lea tager teten). Preben har birketræ, der kan skæres op til platter 
– dem er der også brug for til juleafslutning 
Fra grupperådsmøde 15.01.18 – vær opmærksom på dette til i år: Der er endnu intet økonomisk resultat. Claus 
følger op med Brian vedr. juletræer. Jørgen skal afregnes for juleneg. Der er behov for bedre styring og afslutning af 
økonomien ved julesalget. Aftaler vedr. julemærker til samlere skal der følges op på.  
Det er vigtigt for at vi kan træffe fremadrettede beslutninger, at vi ved,hvad der tjenes på de forskellige dele 
af julesalget. 
Julesalgsudvalget tager opgaven her fra. 
 
7. Kalenderen 
24. september Ledermøde 
13. oktober Arbejdsdag med brændeskur og belægninger 
26.-28. okt Fællesweek-end  Åbækhytten – lederne planlægger 
8. november DT netværksmøde i Nydam distrikt 
10. november Binde juleneg 
21. november 55Nords juletur 
  Julesalg – fastsættes af julesalgsudvalget 
14. december Juleafslutning – lederne planlægger 
6. januar Nytårsgudstjeneste og tur i Felsted Kirke kl. 11. Tidspunktet gør, at vi skal  
  finde en anden model til arrangementet – lederne planlægger 
14. januar Grupperådsmøde kl. 19.30 
30. januar DT-rådsmøde i Felsted 
 
8. Eventuelt 
Brian undersøger om grøften kan gøres mere stabil til parkering 
Claus er i gang med Gillwel kursus, men er ikke helt begejstret 
Rolandkursus i efteråret – de tilmeldte efterspørger mere information – men vi har ikke mere. 
 
Næste møde: mandag 14. januar kl. 19.30 


