DDS SPEJDER – NØRBØLLING GRUPPE
Referat generalforsamling søndag den 28/2 2016
1. Velkommen
Formand Kim Olesen bød velkommen
2. Valg af dirigent
Mette Wegener Jeppesen blev valgt til dirigent
3. Valg af referent
Hanne L. Jensen blev valgt til referent
4. Formandens og ledergruppens beretning
Formandens beretning:
 Sommerlejr på Thurø Bund – super oplevelse, godt vejr
 Hytteudvalget er i gang med at søge fonde til den nye hytte (Stor opgave Hytteudvalget mangler hjælp det næste år)
 Overskud for Sct. Hans 2016 går ubeskåret til ny hytte (sidste år var
overskuddet ca. 3.500 kr.)
Gruppeleders beretning:
 Lis var gruppeleder frem til sommerferien, herefter har Majbritt taget over (Lis
er dog stadig med på sidelinjen)
 Oplæg fra Lis om hvad spejderarbejdet er (grundlagt af Baden-Powell i 1907) Det gælder om at kigge på det enkelte barn og så udvikle det
 Lis gennemgik Det blå bånd (hvad skal man kunne som spejder når man er
henholdsvis mikro, mini, junior og storspejder)
 Majbritt gennemgik forskellige spejderudtryk (lommerne i orden, praktisk tøj,
fedtfælde, røgvender, knofedt, gammelmandsild, samt lidt info om lejrliv)

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Kontingent
Ingen kontingentændring
7. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
Regnskabet for 2015 blev fremlagt og godkendt.
Vi havde et underskud på ca. 2.000 kr.
Kassebeholdningen er nu ca. 101.000 kr.

8. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Udviklingsplan (Lis)
Vi har kørt med de samme udviklingspunkter nogle år:
Ny hytte (er kommet meget tættere på)
Synlighed (vi har været en del i avisen det sidste år)
Mere struktur (vil lave en håndbog om ”hvad vi plejer at gøre”)
Den nye bestyrelse + lederne vil drøfte udviklingsplanen i foråret (skal vi have nye
punkter?)
b. Ledersituationen (Kim)
Vi er godt dækket ind med ledere pt, men nye ledere er altid velkomne 

9. Budget 2016
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
10. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer:
Kim Olesen (formand)
Flemming Madsen (fonde)
Hans Busborg (hytten)
Anders Boysen
Kasserer:
Hanne Sax Holm fortsætter 1 år mere for at hjælpe den nye kasserer i gang
Heidi Tofterup Holdt kan starte pr. 1. august 2016
Ung i bestyrelsen:
Christopher Rieck
1. suppleant: Michael Christensen
2. suppleant: Henry Bruun

11. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet:
Lis Rieck
Sune Mortensen
12. Valg af gruppens 5 medlemmer til Divisionsrådet:
Knud Skjøth
Hans Busborg
Morten Hansen
Kim Olesen
Maiken Holdt Sørensen

13. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Lars Fredslund
Revisorsuppleant: Hanne Fryland Nielsen

14. Eventuelt
80´er fest-hjælper - Brug for hjælp til opsætning den 11. marts (5 personer, fra kl.17
og 4 timer frem, giver 500 kr. pr. hjælper):
Flemming Madsen
Jens Kjær
Christoffer Rieck
Rasmus Sax
Knud Skjøth
Sommerlejr, uge 28 i Sdr. Omme, ca. 1.200 spejdere
Mikro/mini fra søndag til onsdag
De andre grene fra søndag til søndag
Hyttedag den 9. april 2016.
Juniorerne vil gerne tage sheltermærke. Det kræver at man skal sove i shelter en
gang i måneden i et år. Kræver forældreopbakning.
PUF kursus (for 11 og 12 årige). Der er mere info om kurset i sidste spejderblad.
Knud opfordrer til deltagelse. Gruppen betaler kursusgebyret, spejderen skal selv
betale transport.
Kollektiv uge for storspejdere er ved at blive planlagt. Spejderne skal selv være med
til at planlægge.

