Grupper6dsm0de Aarupspejderne 2020 - Referat

1.

Formanden bod velkom men, takkede for fremm0det.

2.

Formanden foreslog Anders Wegge Keller som dirigent og Vivian Pedersen sour referent. Begge blev valgt.
Dirigenten konstaterede at grupperadsmodet var lovligt varslet og rettidigt indkaldt.

3.

Gruppeleder Flemming Lindbaum lagde ud med at fortaelle at gruppen midt pA Aret fik ny formand. Derudover
fortalte han om de forskellige arrangementer gruppen har afholdt, om aktiviteter til at skabe synlighed i byen
og om at Aarupspejderne tager et ansvar for aktiviteterne i Skovdam Division. Vi har haft en del meget
nodvendige pengeskabende aktiviteter i 2019, og er begyndt at se pA, hvad vi skal fortsaette med og mulige nye
tiltag. Det er bl.a. beslutte at stoppe med at saelge blomsterlog. Vi har desvaerre haft en nedgang i antallet of
spejdere i 2019, men vi er fast besluttet pA at det skal vende. Fremgang for FamilieSpejd. Herefter var der
beretninger fra alle grenene med masser of skonne billeder. Det er tydeligt, at vi har et hojt aktivitetsniveau
med mange sjove og spaendende arrangementer for spejderne.

4.

Kasserer Heidi Christensen fremlagde regnskabet. Arets resultat viser et overskud pA omkring 44.000 kr, hvilket
er vaesentligt bedre end det budgetterede. Dette er et resultat of lidt flere indtaegter end budgetteret og
samtidig lavere udgifter. Der er indfort kvartalsvise budgetmoder pga det store underskud i 2018, hvilket har
vaeret medvirkende til Srets gode resultat.

5.
6.

Der er ikke fremkommet forslag til behandling, hvorfor punktet udgik.
Formanden fortalte om bestyrelsens proces mht. ny udviklingsplan. Den endelige udviklingsplan ligger ikke klar
endnu. Der blev praesenteret en plan for 2020 med nogle helt konkrete indsatsomrader: Beskrivelse of Den
Rode Trad, Flere Spejdere, herunder forskellige tiltag for at skaffe og fastholde flere smA spejdere, Bestyrelsens
arbejdsopgaver og organisering, samt pabegyndelse of projektet Spejdercenter Aarup.

7.

Kassereren fremlagde punktet. Der budgetteres med et resultat, der gar i nul. Bestyrelsen arbejder sammen
med lederne pS at reducere udgifterne, da der er uvished om storrelsen of tilskud fra kommunen. Grenenes
budgetter er reduceret lidt i forhold til tidligere Ar og udskiftning of internet i hytten giver ogs2i en Arlig
besparelse.

8.

Formanden fik ordet og gjorde rede for at bestyrelsen anbefaler at antallet of bestyrelsesmedlemmer i det
kommende Sr fastsaettes til ni. Der er pt. medlemmer og kandidater nok til at vi kan have en bestyrelse med tre
unge, tre ledere og tre foraeldre. Derudover anbefaler bestyrelsen of der vaelges 2 suppleanter. Bestyrelsens
anbefaling blev vedtaget.

9.

Valg til bestyrelsen:
Dirigenten redegjorde for at Korpsets Love er overholdt med de kandidater, der var indstillet til valg. Ligeledes
redegjorde dirigenten for at Korpsets anbefalinger til bestyrelsens sammensaetning blev overholdt. Bestyrelsen
indstiller en kandidat, som har siddet i bestyrelsen i seks Ar, da kandidaten var villig til genvaig, og der ikke
umiddelbart var andre kandidater. Dette bakkede Grupperadet op om.
a.

Valg of formand (vaelges i ulige Ar)

b.

Valg of kasserer (vaelges i ulige Ar)

c.

Valg of unge:

d.

Valg of ledere:

Der var nyvalg til Markus Illum.
Der var genvaig til Jesper Pilekaer Sorensen, og nyvalg ti.l Tine Nygaard. De er begge valgt for to Ar.
Tenna Lund Andersen blev valgt, som gruppeleder, for et Ar, i stedet for Flemming Lindbaum, som
afgik uden for tur.
e.

Valg of foraeldre for to 5r:
Nanna Rindal afgik efter tur, og da der stadig sidder tre foraeldre i bestyrelsen, blev der ikke valgt flere
ind.
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f.

Valg of suppleanter for et ar:
Der var genvalg til Steen Christensen og Simon Simonsen.

10. Valg til korpsrad og divisionsrad for et ar:
a.

Valg til korpsradet:
Tine Nygaard og Gustav Pilekaer Sorensen blev valgt til Korpsradet.

b.

Valg til divisionsradet:

Tenna Lund Andersen , Tine Nygaard , AG Jensen, Magnus Meiland og Danielle Keller blev valgt til
Divisionsr6det.
11. Valg of revisor og evt. revisorsuppleant:
a.

Der var genvalg til revisor Margit Toft.

12. Formanden fortalte at vi har indgaet aftale med OK Benzin, hvor man kan stotte Aarupspejderne hver gang
man tanker ved OK. Alle blev opfordret til at fa et gratis OK kort, og vaelge Aarupspejderne som stotteklub.
Der blev gjort lidt reklame for vores nye "Det kan jeg hjaelpe med"-seddel og alle blev opfordret til at saette
kryds pa den.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede dirigenten for indsatsen og de
fremmodte for deltagelsen.
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