Referat af generalforsamling den 27. februar 2007
Referent: Ole Hovmand
Fremmødte: 3 fra bestyrelsen, 2 ledere og 1 forælder var mødt op. Desværre et begrænset fremmøde
i forhold til antallet af aktive spejdere. Det må vi forsøge at gøre bedre næste år.
Allan Mikkelsen blev valgt.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning Formanden for Grupperådet, Allan Mikkelsen, aflagde beretning:
• I slutningen af juni var der arbejdsweekend. Mange forældre
mødte frem og der blev knoklet med at rengøre hytten og
rydde udearealer for krat og grene.
• Sommerlejren på Næsbycentret var gruppens første ”store” tur
sammen og det var en vældig succes.
• Efter sommerlejren blev 7 ulve rykket op som juniorspejdere.
• I efteråret tog ulveungerne på weekendtur til Hareskoven. Det
var en blæsende og til tider regnfuld affære, men ulvene viste
en fantastisk moral og turen var vellykket.
• Juniorspejderne var også på weekendtur. De cyklede til
Råbroholm i Smørum og lå i sheltere med stort bål hele
natten. Denne tur var også meget velykket.
• I oktober deltog juniorerne i Halloween-arrangementet i
Måløv By med en række effektfulde tableauer.
• For et par dage siden har gruppen fået etableret en
hjemmeside.
• Tanken med hjemmesiden er, at den skal udgøre fundamentet
for informationen til børn og forældre.
• For tiden er der 6 aktive ledere i gruppen og en leder som
backup.
• Der er blevet lavet en teknisk gennemgang af hytten i
efteråret. Det generelle billede af hyttens tilstand er, at den er i
god stand.
• Der er søgt midler til en forbedring af hyttens opvarmning.
• Gruppen har fået tilsagn om 5000 kr. fra Novo.
• Sidste år fik gruppen 3000 kr. af Måløv Sogns menighedsråd.
• Gruppen har et særdeles godt samarbejde med FDF i Måløv.
• Gruppen har været omtalt i en artikel i Måløv Sogns
kirkeblad.
• Der er kommet ny kasserer i gruppen: Søren Tholle (Julius og
Tobias´ far).
• 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

3. Godkendelse af
regnskab

4. Gruppens arbejde
fremover

5. Valg af medlemmer til
Grupperådet

børnene.
Kassereren, Søren Tholle, gennemgik regnskabet.
• Der er et overskud på 8535 kr. og foreningens formue er
tilsvarende stor.
• Regnskabet og budgettet for 2007 blev godkendt.
•

Der er udsendt en aktivitetsplan for foråret, som ligger på
hjemmesiden.
• Der er sommerlejr i uge 28. Indtil nu er 13 børn og to voksne
tilmeldt. Turen går til Gurredam ved Helsingør.
• Efter sommerferien rykker 10 ulve op og bliver
juniorspejdere.
• 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.
• Med den store tilgang til juniortroppen efter sommerferien
bliver der behov for en ekstra leder.
• Der er behov for at nogle personer kan holde opsyn med
hyttens tilstand. Grupperådet vil arbejde på finde nogle
forældre som vil tage ansvar for den løbende vedligeholdelse
af hytten og udearealet.
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 Mikkelsen,
Flemming, Søren, Karin, Marianne og alle blev valgt. Ingen andre
havde tilkendegivet at de ønskede at opstille.

6. Valg af to revisorer

Paw Mohr og Morten Stobbe blev genvalgt som revisorer.

7. Eventuelt

Kristin orienterede om, at der fortsat skal arbejdes med at lægge
informationer ind på gruppens nye hjemmeside.
Det blev bemærket, at weekendarrangementet den 28. og 29. april
ligger på en uheldig dato, da der er ferie på Østerhøjskolen og Måløv
Skole. Lederne vil overveje at flytte til en anden dato.
Kassereren bemærkede, at stort set ingen forældre har betalt
kontingent for 1. kvartal og der er stadig en del, som ikke har fået
betalt for 4. kvartal 2006. Der udsendes en generel opfordring.

