Grupperådsmøde den 25.2.19
Dirigent: Ole Milhøj
Referant: Kirstin Thrane, mor til Ida Thrane, mini.
Formandens beretning:
Der er indkaldt den 3.2.19 og derfor er der lovligt indkaldt.
Familiespejd: Jesper fortæller at der i foråret blev besluttet at genopstartet familiespejd, det var
med 3-5 familier. Der bliver lavet bålmad hver gang og der er en aktivitet hver gang. Det foregår
den sidste søndag i måneden fra 10-13. Der er vist ikke så meget andet at fortælle, Jesper er
meget stille. Camilla fortæller om den ene minitur der er foregået. Nogen er mere glade for at
snitte end andre og andre foretrækker at lave mad. Turen til brandstationen bliver også fremlagt.
En hyggelig aften med ”ital. For begyndere” bliver også vist. Billederne viser gennemgående en
hyggelig aktivitet. ”Natur-mærket” bliver vist ved at en spejder planter et træ.
En ny forælder opfordrer til at der bliver hængt info op i fx børnehaverne, for at fange de små i
tide inden de finder på andet at bruge deres fritid til/på.
Mini: AG har valgt at lade billederne tale for sig selv….
En masse dejlige billeder af en dejlig flok børn.
Junior: 14-16 stk, svinger lidt. Musikken til billederne er nøje udvalgt for at vise det støjniveau der
er i gyvelhytten når juniorerne er i huset…Der vises billeder fra KBH tur, sæbekasse biler under
konstruktion, pionering og bål, DIVI, Sommerlejr Bornholm, orienteringsløb, fædrespejd, sjovt
dumt og farligt, og en masse andet….
Troppens årsberetning: Der vises en masse billeder, igen, fra hvad der er sket i løbet af året…både
indenlands og udenlands, fra de lange ture til fods til de heeelt lange på 100 km.
Klanen: 4 stk, meget lille gruppe, 17-18 år, mødes hver anden mandag. Iløbet af året har de taget
et mærke med bål mad, der var gang i noget med at tage et bacon mærke men alle kunne vist ikke
klare det. Langtidsplanlægning er ikke en af klanens spidskompetencer og derfor planlægger de ET
møde ad gangen. De mangler medlemmer, og derfor opfordres der til at fortælle budskabet videre
at de mangler venner ;-)
Der er desværre et fald i antal spejdere i gruppen. I mikro er der kun 1 for tiden, så der er masser
af plads.
Der mangler forældre til at hjælpe til med pengeskabende aktiviteter. Sidste bryggeri-tur blev
aflyst da der var manglende tilslutning.
Formanden kunne godt tænke sig at der var 1-2 forældre til henholdsvis sommerfest og
hytteudvalg. Han opfordrer at melde sig til hos Jesper eller Morten.

Regnskabet er ikke sendt ud sammen med indkaldelsen, men der foreligger et eksemplar, som
bliver fremlagt alligevel.
2018 gav et underskud på ca 60.000, det er der ikke plads til at gøre hvert år, men det blev trods
alt godkendt.
Fordelingsnøgle til grenene: Der er en blanding, så pengene bliver jævnt fordelt. Hvis der skal
tjenes til større ting, såsom ture, så er det grenen selv der forsøger at forsyne turen med arbejde,
fx i biffen. Altså, der foreligger IKKE en fordelingsnøgle. Fællesture bliver sponsoreret af
fælleskassen. I det nye budget bliver det forsøgt splittet mere op.
Bryggeri: For at få flere forældre til at arbejde, bliver der arrangeret børnepasning (Tenna) næste
gang der er bryggeri-arbejde.
Indkomne forslag: Ingen
Udviklingsplan: Er at få flere til at være spejdere, at udvikle børn og unge, at give de unge
mennesker lyst til at komme igen igen. Fremtidsplanerne er også at være mere langtidssigtet.
Divisionslederen fortæller kort om hvad hans opgave er i divisionen. Han er med i aften for at
følge med i om at tingene foregår som de skal og bør. Han gør opmærksom på at han godt kunne
tænke sig at truppen blev mere synlig i lokalområdet. Dertil svarer flere at der er gang i aviser, fb
og i fremtiden vil der blive hængt opslag op i børnehaver osv.
En forælder byder ind og vil gerne hjælpe til med at brande Aarupspejderne mere fremover med
nye ideer. Han bliver næsten bundet til stolen 
Budget 2019: Ligger på hjemmesiden. Der er budgetteret med et flot overskud på 50 kr.
Mærker der ikke er officielle DDS mærker, bliver betalingsmærker fremover.
Sommerfesten bliver ikke gratis fremover men skal forsynes med en mindre egenbetaling.
Kontingentet forbliver uændret.
Bestyrelsesmedlemmer: unge, forældre og ledere. Før var det 4-4-4. Det bliver 3-3-3 fremover.
Divisionsformanden oplyser at det tilstræbes at det forbliver 4-4-4, så ingen skal holdes sig tilbage.
Valg til bestyrelsen:
Formand: Ingen kandidat! Der bliver fortalt om hvad tjansen indeholder for at inspirere til at stille
op. Bestyrelsen får frie hænder til at finde en ny formand, meget hurtigt, gerne inden 14 dage.
Kasserer: Winni modtager ikke genvalg. Heidi overtager.
Unge: Julie og Magnus og Gustav.
Ledere: Flemming fortsætter.
Forældrerepræsentant: Jes
Suppleant: Steen

Korpsråd: Line og Gustav stiller op og er valgt.
Divisionsrådet: Line, Gustav, Tenna, Magnus og AG stiller op og er valgt.
Revisor: Margit Toft tager gerne et år mere.
Rev. Supp.: Ole.
Evt: Ingenting…

