DDS SPEJDER–NØRBØLLING GRUPPE
Referat generalforsamling søndag den 26/2 2017
1. Velkommen
Formand Kim Olesen bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Bente Skjøtt blev valgt til dirigent.
3. Valg af referent
Hanne L. Jensen blev valgt til referent.
4. Formandens og ledergruppens beretning
Blev fremlagt som billeder, hvor Majbritt kort fortalte om de forskellige begivenheder
og spejdermøder der har været i årets løb:
 Divisionsturnering i Gesten (Mini/Mikro)
 Sommerafslutning arrangeret af Bagtroppen - fremstilling af fløjter, sanglege,
mad på wok
 Sct. Hans, arrangeret i samarbejde med de grønne spejdere – god tilslutning i
år
 Sommerlejr i Sdr. Omme – international divisionslejr
 Aqualøb, arrangeret i samarbejde med løbeklubben og de grønne spejdere
 Indsamling til ny hytte (biografforestillinger)
 Juleafslutning arrangeret af Bagtroppen – banko, sanglege, svensk pølseret
 Salg og indsamling af juletræer
 Spejder for en dag for alle SFO børn
 Billeder fra diverse spejdermøder
5. Indkomne forslag
Ingen forslag
6. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
Regnskabet for 2016 blev fremlagt og godkendt.
Vi havde et overskud på ca. 2.200 kr.
Kassebeholdningen er nu ca. 106.000 kr.
7. Kontingent
Pt. er kontingentet 350 kr. pr. halvår. Forslag om at det skal stige til 400 kr.
Generalforsamlingen vedtog, at kontingentet stiger til 400 kr. pr. halvår.

Passive medlemmer (unge på efterskole eller lign.) betaler kontingent svarende til de
udgifter der er til Korpsråd og Divisionsråd.
8. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Udviklingsplan
Bestyrelse og ledere har lavet en håndbog med diverse regler/retningslinjer.
Håndbogen benyttes som opslagsværk af ledere og bestyrelsesmedlemmer.
Der er blevet lavet en struktur med tydeliggørelse af de forskellige opgaver i
bestyrelsen, og hvem der har ansvaret for opgaverne.
Arbejdet med indsamling til ny hytte skrider godt fremad. Der mangler ca.
600.000 kr. Det samlede projekt kommer til at koste ca. 3.100.000 kr. Der laves
først endelig aftale med bygherre når vi har alle pengene. Projektet har været
undervejs i 5 år, vi håber på at kunne bygge til sommer.
b. Ledersituationen
Der mangler en hjælpe-gruppeleder
Der er brug for en leder mere til mikroerne
Der er brug for en leder mere til juniorerne
Bente Skjøtt har meldt sig til hjælpe-gruppeleder.
Bestyrelsen/lederne hører gerne fra forældre som kunne være interesseret i at
prøve kræfter med lederopgaven – kom evt. og prøv det et par gange før I
beslutter jer endeligt.

9. Budget 2017
Budgettet blev gennemgået og godkendt.
10. Valg af bestyrelse:
Bestyrelsesmedlemmer:
Lars Gøttig (far til Lukas)
Jesper Eskelund (far til Julie), i første omgang året ud
Kassererhjælp: Janni Madsen (mor til Marie og Mathias)
Ung i bestyrelsen: Kristoffer Rieck
1. Suppleant: Pia Bonding (mor til Asger)
2. Suppleant: Henry Bruun (far til Louise)

11. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet:
Sune Mortensen
Knud Skjøtt
12. Valg af gruppens 5 medlemmer til Divisionsrådet:
Knud Skjøtt
Michael Christensen
Morten Hansen
Kim Olesen
Hans Busborg

13. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Lars Fredslund
Revisorsuppleant: Hanne Fryland Nielsen
14. Eventuelt
80´er fest-hjælper - henvend jer til Kim hvis I har mulighed for at hjælpe med enten
forberedelser eller oprydning.
Hvis I har et ok tankkort, kan det “omkonverteres” så pengene går til spejderne kontakt Kim.
Sommerlejr:
Mini/mikro skal til Assenbæk i pinsen
Hvis man som junior spejder gerne vil med på sommerlejr, kan man komme med på
Spejdernes Lejr
Storspejderne skal på Spejdernes Lejr
Max 1.800 kr. i deltagerbetaling til Spejdernes Lejr
Mulighed for at stå flagpost ved Billund Motocross Klub:
Man skal stå post, og flage hvis der sker styrt undervejs, for at advare k ørerne
2 løb i år, til august og september
2.500 kr. pr. gang til spejdergruppen
Der skal bruges 8 personer hver gang, man skal være minimum 13 år for at måtte stå
selv (og ellers skal man stå med en voksen)
Forslag om at hvis spejderne mangler nogle ting, kan bestyrelsen/lederne lægge det
på Facebook, og så kan man som forældre melde ind hvis man vil være med til at
sponsorere.

