
Blå spejder
Det Danske Spejderkorps Hørning Gruppe

Referat af grupperådsmødet i DDS Hørning28.02.2O2L:

1. Valg af dirigent og referent. Ann llstrup valgt til dirigent og Line Schjødt valgt til referent. Dirigenten
godkender at mødet er lovligt varslet og indkaldt samt konstaterer at materiale er tilsendt rettidigt.

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen for året der er gået.

Bestvrelsen ved Mia Rasholt:

Beretningen ligger i sin fulde længde på hjemmesiden. Punkterfra den mundtlige beretning:

Ca. samme antal spejdere i 2020 som i 2019 trods corona. Der er afholdt virtuelle og udendørsmøder i

bestyrelsen. Skt. Hans udvalget takkede af i2020 efter i 10 år at have arrangeret Byens bå|. Bestyrelse og

ledere bakker op om, at det stadig skal være DDS der afholder Byens bå|, så dette arbejdes der videre med.
Stort overskud i 2020 pga. lavere aktivitetsniveau grundet nedlukningen. Derfor har bestyrelsen foreslået at
alle lejre i 2O2L skal være gratis. Tak til spejderlederne og andre frivillige for indsatsen i 2020.

Spørgsmål fra Thomas Larsen: Har der været andre forslag end gratis lejre? Mia: Nej og det har været en

enig bestyrelse der har foreslået dette.

Beretning godkendt.

Ledergruppen ved Diana Larsen:

Beretningen ligger ligeledes på hjemmesiden. 2O2O er beskrevet ved Anita (tidligere gruppeleder). Der har
været fastelavnsarrangement i forbindelse med grupperådsmødet, hvilket fungerede godt. Der er kommet
ny aldersopdeling i grenene pr august 2020. Den fælles Himmelbjergslejr blev afholdt i september. Der er
valgt ny gruppeleder, Diana Larsen, pr. december 2020. Og ellers et år, hvor det har været svært at mødes
og planlægge. Hver gren melder i den kommende tid ud, hvordan og hvornår spejderarbejdet startes op.

Familiespejd: Pt.22 familier som mødes hver anden søndag. Temaer fra møderne; mad over bå|, snitte og

hugge brænde, kanotur på søen, finde dyr og være på gåture rundt i nærområdet samt været med på

fælleslejr. Udfordring med corona og antal for afholdelse af møder.

Mikro: Fokus på basis spejderarbejde: Knivbevis, Klar dig selv, God kammerat (patruljearbejde), bål-regler
og et enkelt sømøde iaugust. Pt.23 mikroer.

Mini: Patruljeliv - arbejder med stærkt sammenhold som skulle have været opbygning til MUS-løb,
aflysning af lejre, hemmelig dag - julekalender med videoklip, klargøring til juleafslutning, håb om lejr til
pinse og kyst til kyst tur. Starter uge 10.

Junior: Ny leder Nathalie samt at Nanna er stoppet hos juniorerne. Der er afholdt en lejr planlagt af
spejderne selv i hytten og deltagelse på fælleslejr. Mærker: lejr-arkitekt, fjord til bord. Har haft vægt på

samarbejde og hjælpsomhed, patrulje-sammensætning, planlægning af møder for hinanden - tage,ansvar.
Der er pt. 16 spejdere og der startes op mandag uge 9.

Trop: Der er Lasse, Nanna og Jannik som ledere og L0 tropsspejdere i en stor patrulje. Lederne planlægger

og strukturerer møder og ture. Der er bl.a. lavet mad, bå|, pionering samt Master chef dag. Starter onsdag
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uge 9. Har under corona haft online møder. Der er planlagt en sommerlejr på Sjælland med tur til
spejdernes ø samt skovtårnet og adventure park.

Diana (Gruppeleder): Ros til lederne for indsatsen under Corona. Glæder sig til 2021.

Thomas Larsen: Spørger til Voksenspejd om det stadig er "i live", da der er sat penge af i regnskabet.

Tilbagemelding fra Voksenspejd er, at det ikke har været muligt at få møder planlagt. Der er stadig en

intention om at afholde voksenspejd.

3. Årsregnskabet for 2020 fremlægges

John fremlægger:

lngen ændring i kommunalt tilskud trods nedlukning. lngen indtægter fra Skt. Hans og Banko. Lejr-

"overskud" på 1-4.000-15.000 kr. Der har været større tilslutning tiljulemærkemarch, måske fordi gruppen

tilbød at betale halvdelen af tilmeldingsprisen.

Alt i alt overskud på 75.370 kr. Forventet var et underskud på 20.2O7kr.

Regnskabet er godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

lngen indkomne forslag.

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:

a. Gruppens udviklingsplan: Mia, Fokus på "Det skal være sjovt at være leder" samt inddragelse af
hjælpere, den røde tråd mellem grenene og styrkelse af ledernes fællesskabsfølelse, prioritere
fællesskabet mellem ledere og bestyrelse. Derfor er der planlagt en fællesdag 9. maj 202'l,for
bestyrelse og ledere, Skt. Hans bål skal planlægges i fællesskab. Udviklingsplanen godkendes.

b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. herunder ændret grenopdeling.

Diana: Aldersopdelingen i grenene rykkes, så børnene er et år ældre - der stemmes virtuelt - 18

har stemt 94%har stemt for at aldersopdelingen ændres. Ny aldersinddeling i grenene vedtaget. Se

dokumentation sidst i referatet.
c. Forslag til budget for 202L - herunder også kontingent - fremlægges, og der stemmes om

budgettets vedtagelse med evt. justeringer. John: Bl.a. det kommunale tilskud er mindre, da der
ikke har været afholdt kurser. Ca. 100.000kr mindre i indtægter i 2021. Der budgetteres med et
underskud på ca. 100.0OOkr i 2O2t, da år 2020 har givet et overskud på små 100.000kr. Budgettet
er godkendt.

Kontingent - forslag om at kontingentet forbliver uændret. Uændret kontingent er vedtaget.

5. Fastsættelse af bestyrelsens sam mensætni ng

Bestyrelsen foreslår uændret sammensætning: Formand, Kasserer, Gruppeleder, 2

forældrerepræsentanter, 2 lederrepræsentanter, 2 unge (hvis muligt)+ 2 suppleanter (1forældre, 1 leder)

Sa m mensætni ng vedtaget.

7. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder tor 2 år medmindre andet er angivet herunder):

a. Formand: Mia Rasholt (på valg 2022)

b. Kasserer: John Frentz - genopstiller - genvalgt
c. Gruppeleder: Diana Skovgaard Larsen - valgt af gruppens ledere 2021

d. Forældrerepræsentanter:
a. Jakob Juul Madsen (på valg 2022)
b. Martin H. Poulsen - genopstiller - genvalgt
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e. Repræsentant(er) for de unge (valg gælder for 1 år):
a. Vakant (ikke lovpligtigt, men Ønskeligt med en kandidat) - ingen kandidater
b. Vakant (ikke lovpligtigt, men Ønskeligt med en kandidat) - ingen kandidater

f. Lederrepræsentanter:
a. Lasse Juul Lysgaard (på valg 2022)
b. Nanna Johansen - genopstiller ikke - Kandidat: Thomas Larsen - valgt

g. Suppleanter:

a. Rasmus Krog Nielsen (forældre) (på valg 2022)
b. Margrethe MøllerThomsen (leder) - genopstiller ikke Kandidat: lngen. Bestyrelsen får

bemyndigelse til at fylde pladsen ud i løbet af året, hvis de kan finde en kandidat.
h. Søkyndig (valg gælder for 1 år):

a. Jack Hobolth - genopstiller ikke
b. Kandidat: Hans Ørum Andersen. Valgt

8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet

a. Gruppen vælger 2 repræsentanter til Korpsrådet (for 1 år). Mødet afholdes L2.-1.4.LL.202L
a. Nanna Johansen - genopstiller. Valgt
b. Ann Jardenbæk llstrup - genopstiller. Valgt

b. Gruppen vælger 5 repræsentanter til Divisionsrådet (for 1 år).
a. Lasse Juul Lysgaard - genopstiller
b. Diana Larsen - opstiller
c. Martin Poulsen - opstiller
d. Nanna Johansen - opstiller
e. Jakob Juul Madsen - opstiller

Lasse, Nanna, Jakob, Diana, Martin valgt - evt. mulighed for forældredeltager undersøges
(Diana)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

a. Revisor (1 år): Jan Toftdal - genopstiller. Valgt
b. Revisorsuppleant (1 år): Ulla Vestergaard - genopstiller. Valgt.

10. Eventuelt

Ingen punkter.

Va^Eo4,tul*
Mia Rasholt - formand Ann llstrup - dirigent
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Dokumentation vedr. afstemning i punkt 5.b.
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