Referat fra grupperådsmøde i 1. Holte gruppe.
D. 25. februar 2021

Formanden for bestyrelsen i 1. Holte gruppe, Rikke Fleron, bød velkommen.
1.Valg af dirigent og referent
Jakob Helvind blev valgt som dirigent og Anette Helmer som referent. Jakob
konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Beretninger og regnskabet kort
Formandens beretning
Rikke fremhæver og udtrykker glæde over alt det, vi har haft ”på tapetet” i gruppen
på trods af Corona. Rigtig mange ting er lykkedes, fx Sct Hans med 2 meters afstand
og A-dag hver for sig/en familie ad gangen. Begge dele var en succes.
Det er meget opmuntrende, at i perioder, der har været svære pga Corona, har der
alligevel været spejd – i form af hjemmespejd. Ved den mindste sprække har børnene
vist en kæmpe vilje til at være spejder og alle i gruppen har vist en meget stor vilje til
at ville fællesskabet.
Bestyrelsen arbejder for at skabe gode rammer for lederne og for gruppen. Lederne er
helt centrale. Det er dem, der putter alt det sjove i rammerne, så derfor er
bestyrelsens fokus at løse det, der skal til, for at lederne trives. Rammerne er
desuden vigtige for at kunne skabe mange forskellige aktiviteter for gruppen, da det
skaber sammenhold og fællesskab. Særligt hytten har vores opmærksomhed og vi er
netop ved at forhandle ny lejekontrakt med Havartigården. Den nuværende
lejekontrakt udløber i 2025, men vi vil gerne sikre os en forlængelse allerede nu, da vi
ønsker at lave blivende forbedringer på hytten.
Gruppen har et solidt økonomiteam, som trygt styrer os igennem året. Vi har heldigvis
haft ganske få udmeldelser i Coronaperioden, hvilket betyder meget for såvel
spejderarbejdet som økonomien. Så hermed tak til alle børn og forældre, som har
holdt ved.
I foråret havde vi succes med at søge penge fra en pulje, hvilket bl.a. betød, at
gruppen fik en masse lækkert nyt grej med på sommerlejr. Gruppen har også haft en
indtægt på lodsedler og Rikke udtrykker, hvor positiv hun er over den kreativitet, der
var blandt spejderne, da der skulle sælges lodsedler i en coronatid. Tak også til
lodseddeludvalget for indsatsen.
Rikke slutter af med at glæde sig til, at vi alle i gruppen bliver tanket godt op i 2021
med god spejderenergi.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning, som blev godkendt.
Gruppeledernes beretning
Mikkel Voigt og Josefine Rahbek overtog gruppelederopgaven i foråret. Mikkel har
været spejder i 1. Holte i 13 år og er nu ansat i forsvaret. Josefine har været spejder i

gruppen i 19 år og er bliver færdig som biolog til sommer.
Mikkel og Josefine er ved at finde rigtig godt fodfæste i deres rolle som gruppeledere,
selv om det har været et ret særligt år at starte op i.
De fortæller, at der har været arbejdet rigtig meget ”bag kulisserne” for at sikre
spejderarbejdet året igennem. Mange ting er trods de svære vilkår blevet gennemført:
•
•
•
•
•
•

I foråret var der hjemmespejd, som var en fællesaktivitet og et fast
holdepunkt.
Klanen formåede at være fysisk sammen til en snittedag i foråret – stor succes.
Det var en meget stor lettelse at kunne tage på sommerlejr som planlagt og det
var fantastisk med en fælles gruppesommerlejr netop i 2020.
Troppen fik solgt alle sine juletræer, hvilket bidrager godt til dette års
udlandstur.
Det er altid godt med aktiviteter på tværs af grenene og klanen formåede at
holde et rigtig godt alien-møde for troppen i efteråret.
Klagedagen d. 25.12 kl 6.00 måtte i år blive på Zoom, men den blev –
traditionen tro- afholdt.

Mikkel og Josefine har afholdt ledersamtaler med alle lederne, hvor fokus var ledernes
trivsel.
Begge gruppeledere udtrykker meget stor glæde over, at det er lykkedes at holde så
meget liv i gruppen på trods af corona og fortæller samtidig, hvor meget de bare
glæder sig til at vi alle kan se hinanden og være fysisk sammen i det kommende
spejderår.
Nogle af planerne for året er
•

•

•

•
•

Kanokæntringskursus for lederen, så at kanoerne kan bruges til
spejderaktiviteter. Husk endvidere at alle i gruppen kan låne kanoerne (se
hjemmesiden)
Lederweekend: sheltertur for lederne i efteråret, hvor de lærer noget nyt. Det
er vigtigt for lederne at være sammen en weekend om året, hvor det også
meget handler om at hygge sig.
Sommerlejr: i år holder grenene sommerlejr hver for sig. Klanens tur til
Kandersteg er blevet erstattet af planer om en kanotur til Sverige. Troppen
tager på udlandstur.
Efterårskurser for trops- og klanspejdere og ledere.
Familieweekend i efteråret.

Mikkel og Josefine: ”Vi håber at kunne gøre ALT det, vi ikke gjorde sidste år,
DOBBELT i år.
Ingen spørgsmål til gruppeledernes beretning, som blev godkendt.
Regnskabet
Kasserer Nimrod Sofer gennemgik regnskabet (som er udsendt på forhånd) og
konstaterede, at det så rigtig godt ud. Slutresultatet er positivt og der er 304.000 kr i
hensættelser. Hensættelserne er penge, som troppen har tjent på juletræssalg (de

går til troppens udlandstur) og som klanen har tjent på Roskilde Festival (de går til
klanens større aktiviteter). Nimrod fremhævede ligeledes beløbet på 71.000 kr, som
er de fondsmidler, der blev søgt og givet til gruppen i foråret.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt.
3. Hædring af ledere
Det er altid en stor glæde at kunne påskønne lederkræfterne i 1. Holte og i år har
Nicolaj 5 års jubilæum og Kristine 10 års jubilæum. Gruppelederne takker dem begge
mange gange for deres store engagement. Nicolaj og Kristine har begge været
miniledere. Nicolaj har lige nu travlt med at være far, men vi håber fortsat at kunne
have glæde af ham i gruppen på en måde som passer til hans nye situation. Kristine
er efter mange år som minileder nu blevet tropsleder. Kristine har endvidere fået
Rudersdals Ungdomslederpris, 2020 for sit utrolig engagerede friville arbejde som
minileder. Så velfortjent og flot. Tillykke, Kristine.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Planer for 2021 herunder udviklingsplaner
Udviklingsplanerne er udsendt på forhånd.
Gruppelederne nævner 3 indsatsområder for 2021 og fortæller, hvordan de vil arbejde
med dem. Det er:
- at lederne er engagerede og trives (der afholdes lederweekend, -møder og samtaler)
- spejderudvikling (styrkes løb udenfor gruppen, patruljeleder/assistentkurser og
weekendture i grenene)
- de fysiske rammer, som skal fordre god trivsel (der planlægges bl.a. optimering af
garagen)
Der var ingen spørgsmål til udviklingsplanerne, som blev godkendt.
5.1 Kort oplæg om forældreklanen
I 2021 etableres en forældreklan i gruppen med forventet mødefrekvens 4 x årligt.
Formålet er dels at give spejderforældre mulighed for at opøve spejderfærdigheder og
få friluftsoplevelser og dermed være en ressourcegruppe, der kan understøtte børneog ungearbejdet i gruppen. Alle forslag er velkomne til Peter Krieger Bystrup
(peter@boll-net.dk), som bliver leder for denne gren.
6. Budget 2021
Budgettet, som er udsendt på forhånd. Følgende fremhæves:
•
•

•
•

Kontingentsatsen forbliver uændret.
Egenbetaling for sommerlejr bliver minimal og dækker udelukkende forplejning.
Hermed ønsker gruppen at udtrykke taknemmelighed for, at spejderne blev i
gruppen trods de anderledes forhold pga Corona i det forgangne år.
Vi regner med at bruge ca 10.000 kr på et nyt nøglesystem
Vi har tænkt ind i budgettet, at det skal være muligt at medfinanciere, når vi
søger fonde, da succesen for at funding så er størst.

•

Vi bruger ikke pengene før, vi har dem.

Hvis der er spørgsmål til regnskab eller budget, er man velkommen til at skrive til
bogholder Janne Rahbek (penge@1holte.dk) eller kasserer Nimrod Sofer
(gk@1.holte.dk)efterfølgende.
Der var ingen spørgsmål til budgettet, som blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen forslår følgende antal: 8 forældre, 5 ledere, 32 unge og 1 søkyndigt
medlem i bestyrelsen, hvilket godkendes.
Følgende træder ud af bestyrelsen: Sidsel Ernstsen, Sebastian Andersen, Jakob
Helvind, Anna-Mia Bevort og Jens Bundgaard.
Følgende vælges ind: Johannes Helmer Larsen (klanleder), Jens Danquah
(juniorleder), Chili Lea Skovgaard Frederiksen (minileder), Michael Krakauer
(forælder)
Følgende genvælges: Line Kriger Bystrup (forælder), Jørgen Christensen (søkyndigt
medlem).
Som suppleant vælges Jens Theil (forælder)

8. Valg til korpsrådsmøde og divisionsrådsmøde
Carsten og Chili vælges til at repræsentere gruppen på korpsrådsmøde. De vil
kontakte Rikke, Mikkel og Josefine for at drøfte gruppens holdning til det, der skal
stemmes om.
Carsten stiller op og vælges som repræsentant til divisionsrådsmødet. Der er plads til
at sende yderligere 4 af sted. Hvis det har interesse, så kontakt gruppelederne
(gl@1holte.dk)
9.Valg af revisor og suppleant
Rasmus Enevoldsen genvælges til revisor.
10.Eventuelt
Rikke takker Line for at stille onlineplatform til rådighed og Jakob for at styre os godt
igennem mødet.
Så er der spejderis og bingo!
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