Referat af generalforsamling den 1. april 2009
Referent: Allan Mikkelsen
Fremmødte: 4 fra bestyrelsen, 3 ledere og 6 forældre var mødt op. Desværre et begrænset fremmøde
i forhold til antallet af aktive spejdere.
Paw Mohr blev valgt.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning Formanden for Grupperådet, Allan Mikkelsen, aflagde beretning:
• I foråret var der arbejdsweekend. Knap så mange forældre
som året før mødte frem og der blev knoklet med at rengøre
hytten og rydde udearealer for krat og grene. Der blev også
etableret yderligere hegn og enkelte reparationer af hytten.
• Sommerlejren på Næsbycentret var en vældig succes med
mere en 40 børn og voksne.
• Efter sommerlejren rykkede en stor drengeflok op fra ulve til
juniorspejderne.
• Der har i løbet af året været en del weekendture både for ulve
og juniorer.
• Juniorspejdernes særlige patrulje (stabspatruljen) som består
af patruljeledere og patruljeassistenter samt de voksne ledere
har også haft et aktivt år med ture kun for stabspatruljen.
Formålet er at træne de unge ledere til på sigt at kunne
gennemføre spejdermøder alene. Altså børn leder børn – et
vigtigt mål for spejdernes arbejde.
• I foråret fik gruppen foræret en fane af danmarks-samfundet.
Anne og Allan var i Holmens kirke for at få den overrakt ved
en højtidelighed.
• For tiden er der 8 aktive ledere i gruppen og en leder som
backup.
• Der er søgt midler til udstyr til spejderture. Nordea fonden har
givet 15.000 kr.
• Der skal lyde en stor tak til forældrenes engagement. Der har i
løbet af året været brug for hjælp til kørsel, arbejdsweekend,
kagebagning mv. og der er altid mange som tilbyder at hjælpe
– det er vigtigt for at kunne lave kvalitetsspejderarbejde for
børnene.
• Hanne: 28 ulve
• Kristin: 22 juniorspejdere. 4 patruljer
3. Godkendelse af
regnskab

Kassereren, Søren Tholle, gennemgik regnskabet.
• Der er et overskud på -490 kr. og foreningens formue er
15.181 kr.
• Regnskabet og budgettet for 2009 blev godkendt.

4. Gruppens arbejde i
2009

•
•

Kontingentet fastlagt uændret til 225 kr. i kvartalet.
En forælder fremhævede, at der var gode initiativer omkring
lodsedler etc. som forældre bør bakke op omkring.

•

Lodsedler i 2009 har givet ca. 20.000 kr. Der er solgt ca. 1.600
lodsedler.
Aktiviteter opdateres løbende på hjemmesiden.
Der er sommerlejr i uge 30. I år går turen til Nexelø i
Sejerøbugten.
Efter sommerferien rykker flere ulve op og bliver
juniorspejdere. Ligeledes rykker et stort hold juniorer op til
spejdertroppen som herefter er en realitet.
Der bliver behov for at skaffe nye ulve til flokken efter
sommerferien. Grupperådet vil i samarbejde med ulvelederne
arbejde på at skaffe nye ulve til gruppen.
Grupperådet og lederne arbejder på hvorledes spejdermøder
for hele 3 enheder kan gennemføres efter sommerferien.
Der er behov for at nogle personer kan holde opsyn med
hyttens tilstand. Grupperådet har kontaktet kirken med henblik
på at få en annonce i kirkebladet.
Allan Mikkelsen orienterede om, at grupperådet har det
formelle og juridiske ansvar for KFUM spejdernes aktiviteter i
Østerhøj/ Måløv. Ledernes ansvar er at planlægge og
gennemføre spejdermøder og aktiviter med spejdermæssig høj
kvalitet, som udfordrer børnene og giver dem gode oplevelser.
Til grupperådet for det kommende år genopstillede Allan,
Flemming, Søren, Karin, Marianne og alle blev valgt. Ingen
andre havde tilkendegivet at de ønskede at opstille.

•
•
•
•
•
•

5. Valg af medlemmer til
Grupperådet

•

•

6. Valg af to revisorer

•

Paw Mohr og Morten Stobbe blev genvalgt som revisorer.

7. Eventuelt

•
•

Hjemmeside adresse: www.østerhøjmåløv.dk
En forælder bemærkede, at deres familie oplevede, at der var
kvalitet i arbejdet
Korpslejren i 2010 foregår 24/7 – 1/8. Korpslejren er for
juniorspejdere og spejdere og det vil foregå i Skive
En forælder opfordrede til, at de sædvanlige sociale relationer
som børnene har i skolen forsøges brudt i spejderarbejdet så
børnene har mulighed for at etablere nye relationer

•
•

