DDS SPEJDER – NØRBØLLING GRUPPE
Referat generalforsamling
Søndag den 25. februar 2018 kl. 10-12 på Vognkærvej 101A, Mørkholt, 7080 Børkop

1. Velkommen
Kim Olesen bød velkommen

2. Valg af dirigent
Søren Nauheimer blev valgt til dirigent

3. Valg af referent
Hanne Ladegaard Jensen blev valgt til referent

4. Formandens og ledergruppens beretning (Majbritt/Bente/Kim)
Majbritt og Bente startede med at vise en lille film om spejderlivet, så vi kunne se hvad man kan
opleve som spejder.
Kim viste billeder fra de forskellige begivenheder, der har været i løbet af det sidste år (lejre, Skt.
Hans, oprykning, Majbritts 30 års jubilæum som spejder, Aqualøb, juleafslutning, juletræssalg,
spejdermøder, og flytning af inventar i forbindelse med ny hytte).

5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
a. Godkendelse af regnskab for 2017
.

Regnskabet for 2017 blev godkendt. Der er et overskud på 17.502,18 kr.

b. Godkendelse af budget for 2018
Budgettet for 2018 blev godkendt.

c. Fastsættelse af medlemskontingent
Ingen ændringer for næste år

7. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af udviklingsplan for indeværende år
Majbritt fremlagde udviklingsplanen (pt. arbejdes der med mere forældreinddragelse,
besøg i den gren man skal rykke op i, patruljesystem og fokus på hjælpeledere)

b. Ledersituationen
Mikro og junior mangler ledere.
Mikroerne vil gerne have en voksenleder, man behøver ikke have spejderkundskaber.
Ann står for programmet, så man skal ”blot” møde op og hjælpe én gang om ugen.
Juniorerne har 9 spejdere. Efter sommerferien står Morten selv. Meget gerne en kvinde,
da der er mange piger i juniorgruppen.
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Opfordring til at komme og prøve at se, hvad det vil sige at være leder – det er ikke
forpligtende.

c. Beslutninger om gruppens udvikling, se side 3
Ann fremlagde ny model (A) samt nuværende model (B) for bestyrelsesarbejdet.
Generalforsamlingen vedtog, at der fremover arbejdes efter model A. Det betyder, at der
bliver færre medlemmer i bestyrelsen, samtidig med at der udpeges tovholdere til
følgende opgaver:
Legater/fonde (Pia Bonding)
Luroptog (Knud Skjøtt)
By-night (Flemming Madsen)
Skt. Hans (Anja Holm + Annika Mailand)
Aguagain løbet (Louise Petersen)
Juletræssalg (Søren Nauheimer + Carsten Olding)
Julebelysning ned i byen (Hanne Ladegaard Jensen)
Juletræs indsamling (Michael Christensen)
Hytteudvalget (Kim Olesen + Jesper Eskelund)

8. Valg af bestyrelse:
- Bestyrelsesformand Kim Olesen genvalgt i 2018
- Kasserer Heidi Holdt. Valgt i 2017 Hanne Fryland er hjælpekasserer
- Øvrige medlemmer Alex Nyberg Jensen valgt i 2018
- Ledere Bente Skjøth valgt i 2017 Majbritt Rygaard genvalgt i 2018
- Suppleanter Pia Bonding og Søren Nauheimer
- Ung i styrelsen Lasse Skjøt

9. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet
Knud og Sune

10. Valg af gruppens 5 medlemmer til Divisionsrådet
Bente, Morten, Kim, Sune og Knud

11. Valg af revisor
Lars Fredslund

12. Eventuelt
1. Sommerlejr foregår i uge 27 i Assenbæk Spejdercenter. Der er ca. 300 deltagere på
lejren.
Mulighed for tur til Østrig i sommeren 2019, enten uge 27 eller 28, for tropsspejdere og op.
Pris ca. 2.000 kr. pr. spejder. Der indkaldes til infomøde i løbet af foråret.
2. Hytten forventes færdig inden sommerferien. Indvielse bliver til august. Hytteudvalget vil
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søge fonde og kommune om tilskud til p-plads.

Fra punkt 7c

Løsnings model for bestyrelsen / Grupperåd A eller B

Model A
Bestyrelse med 6 medlemmer:
Formand
Kasserer
Gruppeleder
Ung i styrelsen
To mere
Samtidig bliver der fundet forældre til at være tovholdere på følgende opgaver:
Legater/fonde
By-night /luroptog
Skt. Hans
Aquagain løbet
Juletræssalg
Jule belysning ned i byen
Juletræer indsamles
Hytten

Model B
Her skal det køre som hidtil. Det kræver, at der skal findes 5 nye bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen.

