Referat, Gruppemøde, 1. Holte gruppe, 24. februar 2022

1. Valg af dirigent og referent
a. Mikkel Hinge Voigt blev indstillet som dirigent og valgt.
Han konstaterede at gruppemødet var indkaldt rettidigt iht. gældende vedtægter.
Regnskabet var ikke sendt ud rettidigt, men der blev indhentet dispensation hertil.
Regnskabet blev sendt ud 2. februar 2022
b. Lisbeth Bach-Keldsen blev valgt til referent
2. Beretninger
Formandens beretning
Formanden fortalte om den store tilslutning, der har været til årets aktiviteter. Følgende
blev gennemført: A-dag, gruppegåtur, skt. Hans, sommerlejr, familieweekend.
A-dag og familieweekend har aldrig haft så stor tilslutning.
Bestyrelsen er relativ stor og meget aktiv. Sørger for rammerne omkring ledere og spejdere
for at fremme det gode spejderarbejde. Stor tak fra formanden til bestyrelsen.
Aktiviteter i 2021 i bestyrelsen
- Udviklingsplan, primært ledernes
- Robust økonomi, ingen medlemsflugt
- Sikre de gode samarbejder lokalt (ex. Havartigården)
- Rudersdalspejdernes kanobro blæste i stykker foråret 2021. Der er forhandlet gode
priser takket være Jørgen. Broen er købt og lægges ud til foråret. Alle kan låne kanoerne
– kontakt Jørgen.
- 1. Holte fik bevilling fra corona-nødpulje i slutningen af 2021.
Formanden delte de fælles værdier for spejdergruppen:
-

Det sjove følges med læringen
Her er frirum og ansvar, som ikke er mange andre steder i børnenes hverdag i dag. Børn
skal have lov at udvikle sig i et eget tempo. Læner os op ad spejderværdierne generelt.

Planer for 2022:
-

Spejdernes lejr - stor oplevelse, med meget tydelige værdier for børnene. Meld gerne
jeres børn til.
Hytten skal opdateres til gavn for spejderarbejdet. Ønske om at understøtte udelivet
med ex. udekøkken, udevask mm.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Gruppeledernes beretning
- Lederweekend afholdt. Med en række konkrete læringsmål (bl.a. førstehjælpskursus ved
Røde kors). Der blev arbejdet konkret med opstart af en mentorordning, hvor de blev
undervist i gode metoder til at lave struktur for en mentorordning
- Familieweekenden var meget velbesøgt, flere end nogensinde før. Der er reserveret
større hytte til næste år
- Gruppegåtur gennemført
- Sommerlejre gennemført.

-

Juletræssalget gik forrygende. 2 usolgte træer. Der ses et evt. potentiale for at udvide
salget i 2022
Klagedag blev online i 2021. Normalt mødes spejderne på Holte Kollen, men i år blev det
ikke betragtet som ansvarligt ift. corona.
Udlandsture. Klanen var i Sverige og troppen var i Portugal.
Leder/bestyrelsesdag. Ledergruppen har arbejdet med deres udviklingsplan for 2022.
Forberedelse af spejdernes lejr 2022. Datoerne for dette års lejr er:
o Mini - 24. juli – 27. juli
o Junior – 23. juli – 27. juli (kommende 6. klasser kan blive med troppen resten af
ugen)
o Troppen – 23. juli – 31. juli
o Priser og tilmelding sendes snarest ud
Gruppeledernes beretning blev taget til efterretning.

3. Hædring af ledere
Josefine Rahbek har været leder i 10 år og blev hædret af hele gruppen med et tjikker
likker.
4. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
5. Udviklingsplan 2022
a. Leder og spejderudvikling
Lederne og spejderne skal trives. De skal udvikles ved at komme på relevante
lederkurser og kurser for særligt tropspejderne, herunder PLAN.
Mentorordningen skal styrke ledergruppen. Tidligere gruppeledere bistår de
respektive grene med at sætte og opnå fastsatte mål. Tropslederne er i gang med
deres mentor, ligeledes er gruppelederne. Mini, junior, og klanlederne rulles snarest
ud.
b. Sammenhold på tværs
De ældre grene laver spejdermøder for de yngre grene. Målet er større kendskab til
hinanden på tværs af grenene. Der vil også blive udviklet sociale arrangementer
lederne imellem
c. Fysiske rammer, ønsker
i. Udekøkken (1. prioritet)
ii. Ekstra toilet (ønsker til senere)
iii. Shelter (ønsker til senere)
iv. Indretning af garagen (ønsker til senere)
Præsentationen af udviklingsplanen blev taget til efterretning.

6. Godkendelse af regnskab
Regnskabet er vedhæftet.
Bestyrelsesmedlem Janne Rahbek gennemgik regnskabet.
Budget udarbejdes to år frem.
Juletræssalget har de seneste to år oversteget forventningerne. Der budgetteres ikke med
andre offentlige tilskud, da disse søges når behovene opstår. I 2021 har der været bevilget
særlige coronamidler.

Underskuddet for 2021 dækkes af hensættelser, da underskuddet skyldes troppens
udenlandslejr. Denne er der sparet op til, bl.a. via juletræssalg.
Spejderlotteriet lukker, hvorfor der ikke er budgetteret med indtægter herfor i 2022.
Budget for 2022 og 2023 godkendt.
Regnskabet for 2021 blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
Der blev stillet forslag om max 27 medlemmer af bestyrelsen. Dette blev godkendt.
Bestyrelsesformand Rikke Fleron genopstiller
Gruppekasserer Nimrod Sofer genopstiller
Bestyrelsesmedlem Janne Rahbek genopstiller
Bestyrelsesmedlem Anette Helmer Larsen genopstiller
Samtlige genopstillede blev valgt
Nyopstillede
Gruppeassistent, Emma Børsen Jakobsen
Suppleant, Sonja Udengaard Reiter
Logeleder, Peter Krieger Bystrup
Alle tre blev valgt.

8. Valg til korpsråd og divisionsråd
Anna Krølner og Chili Lea Skovgaard Friedrichsen opstiller til korpsråd
Begge blev valgt med stemmeret.
Divisionsrådet:
Mikkel Voigt stiller op
Josefine Rahbek stiller op
Carsten Grønhøj stiller op
Emma Børsen Jakobsen stiller op
Kristine Stub Rønø Clausen stiller op
Alle blev valgt med stemmeret.

9. Valg af revisor og suppleant
Revisor suppleant, Simon Bach-Keldsen stiller op
Simon Bach-Keldsen blev valgt.

10. Eventuelt
Morten Frederiksen fra divisionsledelsen berettede om forskellige aktiviteter i Mølleå
Division. Særlig appel til 1. Holte til at deltage i Mølleåsejladsen (3. weekend i august). Alle
grene kan deltage.

Peter Krieger har meldt sig som eventkoordinator, for at hjælpe med at danne et overblik
over samtlige begivenheder og tilbud og få kommunikeret herom.
Der blev spurgt til datoer for juniorweekender. Der bliver foretaget opdateringer på
kalenderen.
Der blev spurgt om juniorer kan få lov at blive den fulde uge på spejderlejren.
Gruppelederne vil se på en løsning, hvis der skulle være enkelte, der ønsker at blive
længere end den planlagte juniorperiode.

