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Århus N, den 3. februar 2013

12. ÅRHUS GRUPPE
REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE:
Vores gruppeleder Thomas bød velkommen til mødet og gav en kort præsentation af Det
Danske Spejderkorps:
12. Århus Gruppe er en del af Aros Division, der består af blå spejdergrupper i Århus Nord
og opland. Aros Division afholder Divisionsrådsmøde en gang om året for repræsentanter
for alle spejdergrupper i divisionen.
Vi er alle medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der holder korpsrådsmøde for
repræsentanter fra alle korpsets spejdergrupper en gang om året.

1. VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Paul Martin Bendixen blev valgt som dirigent.
Christina Ena Skovgaard blev valgt som referent.
Det blev lagt fast at mødet var indkaldt rettidigt.

2. BERETNING FRA BESTYRELSEN OG LEDERGRUPPEN MED SÆRLIG FOKUS PÅ, HVAD
GRUPPEN HAR GJORT FOR AT FREMME SPEJDERARBEJDETS VÆRDIER OG
UDVIKLING.
Beretningerne er kommet ud til alle pr mail, og der var ingen kommentarer eller
spørgsmål

3. FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKAB FOR DET FOREGÅENDE ÅR TIL GODKENDELSE
Vores kasserer Niels Baggesen fremlagde regnskabet for 2012.
Det blev fremhævet, at vi har fået større indtægter i kontingent end beregnet, fordi
vi har fået mange nye spejdere. Vi har også fået større kursustilskud fra kommunen
end beregnet, da mange ledere har været på kursus i årets løb.
Men, vi har også haft væsentligt større udgifter end beregnet, og udgifterne er
samlet set større ind indtægterne. Bl.a. gav Spejdernes Lejr et underskud.
Noget af underskuddet skulle dog gerne blive oprettet i 2013, hvor vi får kommunalt
tilskud for en del af udgifterne. Men ikke det hele.
Gruppen har stadigvæk en god økonomi med ca.180.000kr i kassen.
Der blev spurgt til, om vi i gruppen laver aktiviteter for at tjene penge til gruppen.
Det har vi i de seneste år ikke gjort ret meget i. Vi vil i 2013 ikke sælge lodsedler, da
vi flere gange har haft problemer med at komme af med dem.
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Thomas fortalte, at vi forsøgte at arrangere juletræssalg i december, men der var
for lille tilslutning fra forældrene, og derfor blev det aflyst. Vi har flere gange oplevet,
at der ikke er tilslutning blandt forældrene til at hjælpe med den slags aktiviteter.
Der blev snakket om transport til ture. Der ligger overvejelser fra lederne bag, når vi
beslutter at køre i bus til en tur.
Regnskabet for 2012 blev godkendt.

4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Der er ikke indkommet nogen forslag

5. VÆSENTLIGE BESLUTNINGER OM GRUPPENS FREMTID
a. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for
indeværende år
Thomas fremlagde gruppens udviklingsplan.
Maiken fortalte om den røde tråd. Vi vil gerne skabe bedre kontinuitet i
spejderarbejdet op gennem grenene (aldersgrupperne). Vi vil gerne blive
bedre til at holde spejderne i gruppen fra de er 6 år og helt indtil de bliver
voksne.
Det blev nævnt fra flere forældre, at det helt store problem ligger ved
oprykning fra junior til trop, da der her kan være stor forskel på spejdernes
personlige udvikling, og der er et stort aldersspring fra de yngste til de ældste
tropsspejdere.
Sammensætning af patruljer har også noget at sige for, hvordan spejderne
føler sig tilpas. Der blev opfordret til, at forældrene oplyser spejderlederne
om eventuelle ting, der er vigtige at vide for at sikre bedst muligt spejderliv
for barnet.
En forælder nævnte, at det er vigtigt at fortælle spejderne om, hvad
spejderlivet egentlig går ud på og italesætte hvorfor, det er fedt at være
spejder.
Thomas fortalte om den seneste ledertur, hvor vi arbejdede ud fra
personlighedstest og lærte noget om, hvordan ledernes forskellige
personligheder kan understøtte hinanden.
Det står i Korpsets love, at det er bestyrelsens ansvar at holde lederne op på
udviklingsplanen og sørge for, at den bliver brugt.
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Der blev spurgt til, om vi har tænkt over hvordan vi konkret vil måle, om vi
har opnået vores mål. Det har vi ikke. Vi har valgt i år at lave planen mere
åben uden decideret målbare slutmål.
Der er tilsyneladende forældre, der ikke får de mails, som lederne sender
rundt. Desuden skal vi passe på med at tro, at information kun via mail er
godt nok. Der blev rettet forslag om at bruge vores hjemmeside mere. Der
mangler en person, som kan stå for at opdatere hjemmesiden.
Udviklingsplanen blev godkendt.

b. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent
Niels fremlagde budgettet for 2013.
Bestyrelsen forslår at vi fastholder kontingentet på det nuværende beløb.
Der blev spurgt til, hvad der er ønskeligt at have af penge i kassen. Det
menes at et halvt til et helt års budget er en god idé at have som sikkerhed.
Det blev vedtaget at fastholde kontingentet og budgettet blev godkendt.

c. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Der skal være en formand, det er lige nu Peter Andersen, som ikke er på
valg. Gruppelederen, Thomas, sidder også i bestyrelsen.
Derudover besluttede vi at vælge 2 unge under 24 år, 3 ledere og 3-4
forældre til bestyrelsen.
Ingen gruppering (unge, ledere, forældre) må have flertal i bestyrelsen.
Det skal tilstræbes max 2/3 af samme køn.
Den samme person må ikke sidde på samme post i mere end 6 år.
Bodil Ejskjær, mor til Ingrid (junior), fortalte lidt om at sidde i bestyrelsen og
være med på leder/styrelses-tur.
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VALG TIL BESTYRELSEN
d. Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre
Niels Baggesen blev valgt som kasserer
Peter Andersen fortsætter som bestyrelsesformand
Til bestyrelsen opstillede i øvrigt:
Helle Andersen, mor til Andreas, mikrospejder
Susanne Dorthe Jørgensen, mor til Mark og Miriam, minispejdere
Darma Duus, mor til Calle, mikrospejder
Allan Vestergaard, far til Asbjørn, mikrospejder
Bodil Ejskjær, mor til Ingrid, juniorspejder
Alle blev valgt

e. Unge
Ida Rosenlund Nielsen og Frederik Jenssen stillede op og blev begge valgt.

f.

Ledere, herunder mindst en gruppeleder
Kenni, Marie, Maiken og Pepe stillede op og blev valgt.
Thomas er gruppeleder og er derfor automatisk valgt.

g. Suppleanter
Anni Berggreen meldte sig som leder-suppleant og blev valgt.
Jan Tøibner blev valgt som forældre-suppleant.

6. VALG AF GRUPPENS TO REPRÆSENTANTER TIL KORPSRÅDET
Marie Lindgren og Kenni Kaa stillede op og blev valgt.
Christina Skovgaard stillede op som suppleant og blev valgt.
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7. VALG AF GRUPPENS FEM REPRÆSENTANTER TIL DIVISIONSRÅDET
Allan Vestergaard, Brian Hinrup, Ida Rosenlund Nielsen, Christopher Nieft Hansen
og Erik Riis Henriksen stillede op og blev valgt.
Kenni Kaa er medlem af divisionens ledelse og har derfor automatisk stemmeret.

8. VALG AF REVISOR OG EN REVISORSUPPLEANT
Gruppens nuværende revisor Bent Andersen genopstillede og blev valgt.
Kirsten Juel Jensen blev valgt som suppleant.

9. EVENTUELT
En forælder sagde, at forældrene er meget glade for det store arbejde, som
spejderlederne lægger i gruppen, og at det er vigtigt at vi prioriterer at lederne i
gruppen har det godt. Der var generel opbakning om dette.
Lederne skal endelig sige til, hvis de har brug for hjælp, også fx til oprydning efter
møderne og lignende.
Kirsten Juel fortalte om at starte som spejderleder gennem selv at have børn i
spejdergruppen.
Maiken fortalte at man som nystartet spejder og spejderleder hurtigt lærer en
masse, så man skal ikke holde sig tilbage fra at blive leder, selv om man ikke
kender meget til at være spejder.
Vi mangler i øjeblikket spejderledere i 12. Århus.
Thomas opfordrede til, at forældrene siger til lederne, hvis de har ris og ros. Det
giver mulighed for at gøre spejderarbejdet endnu bedre.
Maiken fortalte at 12. Århus Gruppe også eksisterer på Facebook.
Der blev sagt tak for lækre hjemmebagte fastelavnsboller.
Tak for opbakning fra de fremmødte forældre.
Godt med underholdning til børnene under mødet.
Mødet blev herefter afsluttet.
11.02.2013

Århus den: _________ Dirigent: ________________________________________
11.02.2013 Bestyrelsesformand:______________________________
Århus den: _________
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