Referat fra grupperådsmøde for Trørødspejderne
Onsdag d. 26. februar 2020, kl. 19.30-21.00 i Piledammen, Nærum Gadekær 9A, 2850 Nærum

1. Valg af dirigent og referent
Morten Vendelbo Hammeken blev valgt som dirigent.
Luise Sanderhoff Østerlund blev valgt som referent.
2.

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Materialet til grupperådsmødet er udsendt i henhold til korpsets love.
Christoffer Susé, formand, præsenterede gruppens beretning og takkede såvel ledere som
forældre for stort engagement.
Alle grene har moneymaking-aktiviteter, som bidrager godt til gruppens økonomi.
Ibrugtagningen af Piledammen er gået efter planen og lever op til forventningerne.
I forhold til økonomien har bestyrelsen valgt at fokusere på at have en god, sund økonomi. I
2019 kommer gruppen ud med et mindre overskud. Det er ikke meningen, at der skal skabes en
stor opsparing. Lone Gjørret, kasserer, blev takket for godt arbejde.
Det går godt i alle grene. Trørødspejderne er en god spejdergruppe.
Der henvises endvidere til den skriftlige beretning, der blev sendt ud sammen med indkaldelsen
til grupperådsmødet.
Torben Ellestad fra divisionen har indledt et arbejde med at få overført Piledammen til
Trørødspejderne, så Trørødspejderne overtager det fulde ejerskab. Samtidig laves der en
tinglysningsklausul, så ejerskabet til Piledammen, såfremt Trørødspejderne en dag ikke længere
består, tilfalder andre spejdergrupper under Det Danske Spejderkorps. Trørødspejderne kan
forvente en mindre udgift til såvel advokat som tinglysning.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse
Lone Gjørret, kasserer, fremlagde regnskabet for 2019. Gruppen kommer ud af 2019 med et
overskud på 50.000 kr., som primært stammer fra kontingenter. Herudover har loppemarkedet
i år givet et meget pænt overskud. Endvidere har gruppen i 2019 modtaget over 30.000 kr. i
tilskud fra forskellige fonde. Rudersdal Kommune har accepteret at give et større tilskud til
hyttedriften i år, da Trørødspejderne har haft tre hytter. Ellesletten blev afhændet uden
udgifter. De øvrige hytters værdi er nedskrevet i forbindelse med årsregnskabet, så værdien er
mere realistisk.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Præsentation af udviklingsplan for 2020 og vedtagelse af udviklingsplan
Trørødspejderne ønsker at fortsætte arbejdet med at gøre Piledammen endnu mere vores
egen, og udnytte alle de muligheder området giver. Samtidig skal der også være fokus på en
bedre udnyttelse Kahytten, så den kan rumme de ønskede aktiviteter både inde som ude.
Gruppen ønsker fortsat fokus på kommunikation med spejdernes forældre, så vigtige
informationer ikke går tabt, og lederne får de nødvendige tilbagemeldinger.
Alle de muligheder, der ligger i at sende spejdere og ledere afsted på kurser, skal udnyttes.
Kurserne er et vigtigt element i det at fastholde interessen i spejderlivet, ved at man får
inspiration og knytter sociale kontakter uden for gruppen.
Der skal fokus på at lave flere aktiviteter i klanen – gerne ture, arrangementer mv.
Der skal fortsat arbejdes på at bygge bro mellem bestyrelsen og alle ledere.
Der skal arbejdes med en bedre overgang mellem junior og trop for at styrke fastholdelsen af
spejdere i troppen. Heri ligger også en opgave med at gøre indholdet i møderne interessant og
relevant for tropsspejderne.
Lederne har netop være på lederweekend og har i den forbindelse besluttet at arbejde med
følgende det kommende år:
Fokus på lidt mere moderne spejderarbejde. Dette indebærer ikke at forlade naturen, men at
inkorporere et moderne aspekt i dette.
Da verden er i forandring kommer konstant nye påfund og teknologier til. Dette skal afspejles i
møder og ture.

Lederne ønsker at lave endnu mere spejderarbejde både sammen med andre grupper i division
og nogen uden for divisionen.
Der skal fokus på udvikling, og derfor skal endnu flere spejdere/ledere have mulighed for at
deltage i kurser. På den måde sikres det bedste spejderarbejde og vilkår for gruppen. Der
udarbejdes et "sådan tager du på kursus"-hæfte.
Der skal udvikles en leder-pipeline for at sikre fremtidige og nye ledere i gruppen. Herunder
fokus på klanspejdere og sikring af, at ingen gren kommer til at stå uden ledere. Der ønskes et
hæfte for nye ledere udfærdiget.
6. Vedtagelse af budget for 2020 samt kontingentfastsættelse
Bestyrelsens forslag er, at kontingentet fortsætter uændret på 1.200 kr. pr. halvår for mini-,
junior- og tropsspejdere og til 200 kr. for klanspejdere.
Fastholdelsen af et fortsat forholdsvist lavt kontingent forudsætter, at gruppen igen tjener ca.
50.000 årligt på loppemarkedet, samt at alle ledere arbejder ulønnet. Bestyrelsen er
taknemmelige for den opbakning, forældre giver i forbindelse med loppemarkedet, hyttedage
og generel opbakning til lederne.
Budgettet blev godkendt.
7. Valg til bestyrelsen:
a. Formand, kasserer, øvrige forældrerepræsentanter
Formand: Christoffer Susé var ikke på valg.
Kasserer: Lone Gjørret var ikke på valg
Medlemsansvarlig: Luise Sanderhoff Østerlund accepterede genvalg.
Forældrerepræsentant: Åsa Petrén accepterede genvalg.
Forældrerepræsentant: Peter Adler Würtzen var ikke på valg.
Forældrerepræsentant: Teit Anton Nielsen var ikke på valg.
Forældrerepræsentant: Morten Vendelbo Hammeken var ikke på valg.
b. Unge
Linea Landsgaard og Wassem Massoud blev valgt.
c. Ledere, herunder gruppeledere
Andreas Jensen (gruppeleder), Hanne Korsholm, Louise Korsholm, Valdemar Ruben og Linea
Landsgaard blev valgt.
d. Søkyndigt medlem
Michael Spandet var ikke på valg.

8. Valg af medlemmer til korpsrådet
Andreas Münter og Wassem Massoud blev valgt.
9. Valg af medlemmer til divisionsrådet
Andreas Münter, Louise Korsholm, Linea Landsgaard, Andreas Jensen og Hanne Korsholm blev
valgt.
10. Valg af revisor
Iver Haugsted accepterede genvalg.
11. Eventuelt
Torben Ellestad fra divisionen fortalte om divisionsrådsmødet den 22. april, som afholdes i
Telefonhuset. Der er valg til divisionsledelsen i år. Divisionen arbejder blandt andet på at gøre
Høbjerghus større ved at udvide med en værelsesfløj.
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har to puljer, som kan være relevant for Trørødspejderne at søge.
Endvidere har Friluftsrådet en pulje, som også kan være relevant.
Der arbejdes på at få lavet en ny, forbedret vej ned til Piledammen.
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