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   Grupperådsmøde den 28. september 2009
   
   Deltagere: Søren (kasserer), Flemming og Allan (formand) Afbud fra: Karin og Marianne
   
   
   1) Mød Jens.
   Som jeg tidligere på e-mail har orienteret om, så har vi efter vores annonce i kirkebladet fået
kontakt til Jens som gerne vil hjælpe os lidt med at passe hytten. Jens deltog i
grupperådsmødets begyndelse så han kunne blive introduceret for grupperådet. Allan har
introduceret hytten for Jens og udleveret et sæt nøgler. Foreløbig har Jens hjulpet med at sætte
noget lys op i depotet samt i de 2 patruljerum. Det har hjulpet betydeligt. Herudover har Jens
ryddet pænt op i skuret omme bag hytten. Det er aftalt med Jens at han vil lave forsatsruder til
vinduerne i hytten så vi bedre kan holde på varmen til vinter. Herudover har vi haft kigget lidt på
de køkkenelementer vi har stående med henblik på at renovere køkkenet. Hvornår de
forskellige ting sker er ikke helt planlagt, men Jens bruger lidt tid i hytten når han har lejlighed til
det.
   
   2) Økonomi.
   Søren gennemgik regnskabet for årets første 8 måneder. Der er pt et overskud på 29.000 kr.
og ca. 40.000 på kontoen. Søren har regnet lidt på hvordan regnskabet forventeligt vil se ud ved
årets udgang, hvis der i årets sidste 4 måneder afholdes omkostninger som svarer til hvad vi før
har set. Herefter kan vi forvente et overskud på ca. 18.000 kr. og en kassebeholdning på ca.
28.000 ved årets udgang. Det positive overskud skyldes først og fremmest at vi har haft et
formidabelt landslotteri i begyndelsen af året, som gav et overskud på ca. 21.000 kr. Tilskuddet
til årets sommerlejr beløb sig til ca. 6.000 kr.
   
   3) Økonomi ved knivkursus
   Juniortrop og spejdertrop afholder snart et knivkursus i hytten. Grupperådet er blevet bedt om
at tage stilling til budgettet for kurset, idet der er behov for anskaffelse af nogle basale værktøjer
for at kunne gennemføre kurset. Der er opstillet et budget for engangsanskaffelser på ca. 3.500
kr. I samarbejde med lederne har grupperådet besluttet, at deltagergebyret for at deltage i
kurset skal svare til de faktiske omkostninger til knivmaterialer samt mad. Det betyder, at det
overnatningstilskud som kommunen altid yder på 25 kr. pr. barn pr. overnatning reserveres til at
købe værktøj for. Gruppen dækker de yderligere udgifter til værktøj. Det bemærkes dog, at
lederne skal koordinere værktøjsindkøb med Flemming fra Grupperådet, idet Flemming måske
har adgang til at købe forskelligt læderværktøj m.v. til indkøbspris.
   
   4) Landslejr
   Der er landslejr i 2010 for juniorspejdere og spejdere i uge 30 startende den 24. juli og
afslutning den 1. august. Grupperådet har taget principiel stilling til, at prisen for lejrdeltagelse
for børn er den faktisk lejrafgift på 1.550 kr. Gruppens tilskud til lejren vil være transport samt
lejrdeltagelse for ledere som bruger en uges ferie på lejren. Herudover kan der være behov for
et indkøb af bl.a. rafter etc. som gruppen også vil dække. Der skal dog laves et samlet budget
herfor. Lederne skal inden indsendelse af forhåndstilmeldingen til lejren afholde et
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informationsmøde for børn og forældre med henblik på at fortælle om, hvad der kan forventes af
en landslejr, samt hvorfor prisen er så meget dyrere end tidligere sommerlejre.
   
   Ulvenes sommerlejr vil tilsvarende få dækket udgifter til lederdeltagelse samt transport.
   
   5) Arbejdsdag i hytten den 3. oktober kl. 10-12. Der er arbejdsdag i hytten den 3. oktober.
Da Jens indtil videre laver en stor del af de reparationer som hytten har behov for, vil
arbejdsdagen gå med at ordne udenomsarealerne og gøre rent i køkken og toilet.
   
   6) Andet
   Flemming vil stå for at få lavet 3 ekstra sæt nøgler til hytten.
   Hilsen Allan
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