Grupperådsmøde d. 21. februar 2019
Gråstenspejderne
1. Valg af dirigent og referent:
a. Dirigent: Jens Peter Thomsen valgt
b. Referent: Maria Schütt
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
Beretninger står i tupla, og der er ingen yderligere kommentarer.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse:
Regnskabet har været tilsendt til alle pr mail. Indtægter har mangler, bla. pga. Heissel, som stadig
ikke har indbetalt for indsamlingerne i 2018. Derfor er der blevet taget et skøn. Dette diskuteres…
Så har der været nogle problemer med indtægter/udgifter fx julelotto, hvor beløber ikke blev et
indgivet til kasserer. Kæmpe fejl, som er blevet noteret og røde ører givet.
I.P. Nielsens fond skal gøres færdig, der skal stadig købes lidt og derpå skal dokumentationer
sendes ind. Grethe beder om en, som tager tjansen med færdiggørelse. Sulfo ofrer sig.
Regnskabet bliver godkendt enstemmigt.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke modtaget noget.
5. Forelæggelse af gruppens årsplan og beslutninger om gruppens udvikling og spejderarbejde:
Paul fortæller om udviklingsplan for året 2019.
Han beretter om udfordringer, i det forgangne år 2018, grundet manglende bestyrelsesformand og
manglende gruppeleder, hvor tidligere gruppeleder, stoppede i august.
I nogle år, har der været samarbejde med Dieter, som er konsulent i korpset, om at udvikle
gruppen. Dette resulterede i en udviklingsdag, som har givet ’’årshjulet’’. Denne ses i
spejderhytten, nær hoveddør.
Lederne skal motiveres og derigennem beholde spejderne og gerne have flere til gruppen. Lederne
har meldt sig til arrangementer for at udvikle sig. Fx 2, som tager på kano og vildmarks kursus. Og
yderligere et par stykker, som søger plads på vægklatrings kursus. Tidligere har der været nogle på
træklatrings-instruktør kursus. Alt dette kan bruges i nærområdet.
Derudover skal der afholdes individuelle samtaler med spejderne, lederne og
bestyrelsesmedlemmer. Der ønskes helhed og sammenhold.

Divisionen arbejder på en model, ’’Leadership’’, for spejderarbejde, med fokus på udvikling af
børnenes og patruljernes selvstændighed. Dette er en international model, hvor visionen er, at
spejderne bliver bedre til at løse opgaver selvstændigt, altså uden voksne.
Modellen afsløres i løbet af forsommeren og skal flettes sammen med gruppens røde tråd, som skal
revurderes i løbet af året
Divisionsmæssigt falder troppen fra, da der ikke er arrangementer til disse og generelt mangel på
trop-spejdere. Dette skal der gøres noget ved, i samarbejde. Alle grene skal kunne deltage i og
udvikle divisionens grenarrangementer, som er vigtige elementer for spejderne, minderne om
spejderåret og med til udviklingen af den enkelte spejder.
Slutteligt opfordres til deltagelse i korpsets lederevents og uddannelsesmarkeder, der afholdes i
foråret og efteråret.

6. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontigent:
Godkendt, kontingent uændret.
7. Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer under hensynstagen til § 14.5:
Bestyrelsesmedlemmer er nu på 6. Paul foreslår, at der holdes pladser åben, hvis der skulle komme
medlemmer senere. Der foreslås 8 medlemmer. Så 2 pladser er åbne.
Dette godkendes.
Dispensation fra divisionen givet, af Morden Hansen.
8. Valg til bestyrelsen af:
- Formand: Christa (på valg igen efter et år)
- Kasserer: Grethe (på valg om 2 år)
- Medlem: Maria
- Ung i bestyrelsen: Anne Lund
- Lederrepræsentant: Inger Albrechtsen
– da Christa bliver formand, mangle der en til overtagelse af denne plads, plus Stine og Tina, som
ikke længere er med i bestyrelsen.
9. Valg af gruppens 2 repræsentanter til korpsrådsmødet.
- Jesper Thomsen
- Louise Sørensen
Enighed.

10. Valg af gruppens 5 repræsentanter til divisionrådet. 27. april:
- Paul Frydendal
- Vicki Elling
- Christa Bonde
- Ingo Hansen
- Anne Lund
Enighed.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
- Jens Peter Thompsen
- Jytte Lorenzen
Enighed.
12. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. Jf § 50.:
Ingenting
13. Eventuelt:
Morden fortæller.
Gråsten gruppe, ikke er de eneste, med manglende forældre-opbakning.
Der foreslås:
- at forældre skal ind i hytten, for at få deres børn med hjem, dette kan begrundes med
’’sikkerhedsmæssigt’’ – Derigennem opnå dialog.
- angivelse af beløb, hver spejder, får i tilskud af gruppen - for at få forældre med til
indtjening af penge.
Fælleslejr i 2020, division – 4 elementer ’’illuvajo’’ – Kulsø. Gråsten gruppe deltager ikke, for at
fremme samarbejdet for hver enkelt gren, med deres ledere.
PR – bannere, som kan lånes af divisionen. Sociale medier + ugeblade.
Fritids foreningspolitik, sønderborg kommune – der kæmpes for, at uniformerne står stærkt. Da
sport fylder meget, vi vil gerne ligestilles og være med i kommunernes overvejelser.
Kær vestermark – nye faciliteter. Fredet, med friheder til småting. Møde 9. dec 2018, hvor forslag
kunne ønskes. Toilet og badfaciliteter er mangelfulde. Forbedring af dette er spejderne ikke ene
om, løbere, mountainbikere mm. Gode faciliteter åbner muligheder.
Samrådet for alsund. Arrangement 1. weekend i okt 2019, til alle uniformerede i omegn, hvor
lederne underholdes. Fx redskaber til leder om motivation til børnene.
Paul fortæller:
Tupla: de, som tidligere har trykt tupla, stopper. Online? Nyt trykkeri?

Ligesom Morden, nævnes mangel på dialog med spejderforældre. Og mangel på opbakning af
samme.
Avisindsamling – skal det fortsættes? Alternativer?
David: siger tak, som medlem i bestyrelsen ’’ ung i bestyrelsen’’. Vi ønsker ham held og lykke på sin
fremtidige vej.

