Referat fra Grupperådsmøde 25/2-19
1. Valg af dirigent og referent
Andreas Münter blev valgt som dirigent.
Luise Sanderhoff Østerlund blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt varslet og indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Christoffer Susé fremlagde Trørødspejdernes beretning for 2018. Det blev konstateret, at beretningen
blev udsendt lidt for sent, men bestyrelsen håber, at grupperådsmødet kan godkende den alligevel.
Der er over 100 medlemmer af gruppen, og det går godt i alle grene.
Trørødspejderne har i 2018 fået tilbudt og takket ja til Piledammen, og det sidste papirarbejde
vedrørende overtagelsen er ved at komme på plads. Piledammen er taget i brug, og der er allerede sket
meget både i hytterne og på grunden. Det er en fantastisk mulighed for gruppen.
2018 har været fyldt af møder, ture, loppemarked, hyttedage mv.
Trørødspejderne kommer ud af 2018 med et overskud. Bestyrelsen prioriterer, at økonomien hænger
sammen. Kasserer Lone Gjørret blev takket for at styre gruppens økonomi med hård hånd. Luise
Sanderhoff Østerlund blev takket for håndtering af kontingentopkrævning mv.
Og ikke mindst blev alle de frivillige ledere og assistenter i gruppen takket for at holde gruppen i gang og
godt kørende. Hanne Korsholm blev særligt takket for at få hele gruppen til at hænge sammen.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2018 til godkendelse
Lone Gjørret fortalte, at Trørødspejderne i 2018 har lavet et overskud på 50.000 kr. Overskuddet skyldes
dels flere spejdere og dermed flere kontingentindtægter og derudover indtægter fra et godt
loppemarked. Udgiftssiden i 2018 har været, som den plejer. Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var kommet et forslag om brug af platform til kommunikation mellem ledere og forældre.
Grupperådet drøftede kort forskellige muligheder for kommunikationsplatforme.

5. Præsentation af udviklingsplan for 2019 og vedtagelse af udviklingsplanen
Christoffer Susé præsenterede udviklingsplanen for 2019, som består af følgende punkter:
• Vi ønsker at fortsætte arbejde med at gøre Piledammen endnu mere vores eget, og udnytte alle de
muligheder området giver.
• Vi ønsker også en bedre udnyttelse Kahytten, så den kan rumme aktiviteter både inde som ude, vi
ønsker for vores spejdere.
• Vi ønsker fortsat fokus på vores kommunikation med spejdernes forældre, så vigtige informationer
ikke går tabt, og lederne får de nødvendige tilbagemeldinger.
• Vi ønsker at udnytte alle de muligheder, der ligger i at sende spejdere afsted på kurser. Kurserne er et
vigtigt element for at fastholde interessen i spejderlivet, idet man får inspiration og knytter sociale
kontakter uden for gruppen.
• Der skal fokus på lave flere aktiviteter i klanen – gerne ture, arrangementer mv.
• Der skal arbejdes på at bygge bro mellem bestyrelsen og alle ledere.
• Vi skal arbejde med en bedre overføring mellem junior og trop for at styrke fastholdelsen for
spejdere i troppen. Heri ligger også en opgave med at gøre arbejde interessant og relevant for
tropsspejderne. Udviklingsplanen blev godkendt.

6. Vedtagelse af budget for 2019 samt kontingentfastsættelse
Christoffer Susé og Lone Gjørret fremlagde budget og kontingentfastsættelse.
Trørødspejdernes økonomi afhænger meget af loppemarkedet. Ved at hæve kontingentet lidt vil der
være mulighed for at sætte Piledammen i stand uden at frygte for, at budgettet ikke hænger sammen.
Budgettet for 2019 er i balance.
Hytterne Kahytten og Ellesletten står i regnskabet til en samlet værdi på 2,1 mio. kr., men det forventes
ikke, at der kan realiseres midler ved en afhændelse af Ellesletten, hvorfor værdifastsættelsen af
gruppens ejendomme formentlig vil blive nedskrevet.
Grupperådsmødet vedtog budgettet og en kontingentforhøjelse, så det koster 1.200 kr. pr. halve år for
mini-, junior- og tropsspejdere, mens kontingentet for klanspejdere og passive spejdere fastholdes på
200 kr. pr. halve år. Lederkontingentet fastholdes på 75 kr. pr. år.
Udviklingsplanen blev godkendt.

7. Valg til bestyrelsen
a. Formand, kasserer, øvrige forældrerepræsentanter
Formand: Christoffer Susé blev genvalgt
Kasserer: Lone Gjørret blev genvalgt
Medlemsansvarlig: Luise Sanderhoff Østerlund (på valg i 2020)
Forældrerepræsentant: Åsa Petrén (på valg i 2020)
Forældrerepræsentant: Kim Bentzen (på valg i 2020)
Forældrerepræsentant: Peter Adler Würtzen blev genvalgt
Forældrerepræsentant: Teit Anton Nielsen blev valgt
Forældrerepræsentant: Morten Vendelbo Hammeken blev valgt
b. Unge
Linea Elmelund Landsgaard blev valgt
c. Ledere, herunder gruppeledere
Andreas Jensen, Victor Petrén Bach Hansen og Andreas Münter blev valgt
d. Søkyndigt medlem
Michael Spandet blev genvalg

8. Valg af medlemmer til korpsrådet
Anton Molsen og Linnea Elmelund Landsgaard blev valgt

9. Valg af medlemmer til divisionsrådet
Torben Ellestad, divisionschef, opfordrede til, at en fra Trørødspejderne engagerer sig i Høbjerghus.
Louise Korsholm, Hanne Korsholm og Andreas Münter blev valgt til divisionsrådet.

10. Valg af revisor
Ivar Haugsted blev genvalgt.

11. Eventuelt
Der blev udtrykt ønske om, at troppens møder begynder og slutter tidligere.
Det blev foreslået, at forældre ved indmeldelse accepterer forhold relateret til GDPR.
Alle forældre blev opfordret til at støtte op om loppemarkedet.

Divisionschef Torben Ellestad fortalte, at divisionen er glade for, at Trørødspejderne har overtaget
Piledammen.
Formanden takkede for et godt møde.

Referatet er godkendt af gruppens formand og grupperådsmødets dirigent.
Formand:

Dirigent:

______________________________
Christoffer Susé

___________________________
Andreas Münter

