
Referat fra Gråstenspejdernes grupperådsmøde 2021 

Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Jens Peter Thomsen.  

Referent: Louise Sørensen.  

 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

Under beretninger er der en lille ting at tilføje. Der er fra årsskiftet sket en lederrokering. Louise 

Sørensen og Jesper Thomsen er rykket op som juniorledere og Ingo Hansen er flyttet ned til 

mikroerne for at være deres leder. Derudover holder Mikro og Mini nu møder sammen.  

 

Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.  

Regnskabet er gennemgået af Jens Peter Thomsen da Astrid Schmidt ikke kunne deltage i mødet.  

 

Der kan i regnskabet ses et fald (4 medlemmer) i medlemskontingent. Medlemmerne har været 

faldende, men er lige nu stagneret men forventes at stige en smule efter COVID-19 situationen.  

 

Regnskabet er godkendt af grupperådet.  

 

Behandling af indkomne forslag.  

Der er ingen indkomne forslag af behandle på grupperådsmødet.  

 

Forelæggelse af gruppens årsplan og beslutninger om gruppens udvikling og spejderarbejde.  

På grund af COVID-19 situationen, er det svært for gruppen at fremsætte en årsplan for kommende 

arrangementer og ture, da vi ikke ved hvad fremtiden bringer. Vi sørger dog hele tiden for at have 

en plan A, B og C.  

Men som udgangspunkt kan det fortælles at vi forventer at gennemføre de arrangementer vi plejer 

såsom Sct. Georgs dag, sommerafslutning, sommerlejr, oprykning osv.  

Sommerlejren forventes at blive fra lørdag d. 03.07 (uge 26) til lørdag d. 10.07 (uge 27).  

 

Udover de kommende arrangementer kan vi fortælle at vi fortsat arbejder ud fra udviklingsplanen 

der blev gennemgået sidste år.  
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Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.  

Under dette punkt kom der forskellige forslag til budgettet, blandet andet at bestyrelsen kunne 

undersøge en eventuel anden internetudbyder, da 3.700,00 kr. er meget for det forbrug af internet vi 

har.  

Derudover blev der snakket om at varmeposten er budgetteret lavt, da vi ikke har brugt hytten 

særlig meget i 2020, der er herudover et forslag til at søge fondsmidler til en varmepumpe for at 

spare på varmeregningen.  

Herudover blev der under dette punkt også snakket omkring at Sønderborg kommune har vedkendt 

sig, at de skal stå for kloak omlægning og i den forbindelse, vil vi kunne betale os fra at få lidt mere 

stabilgrus på så vi kan få en ordentlig cykelparkering forenden af spejderhytten.  

 

Medlemskontingent for 2021 bliver som følgende:  

Almindeligt medlemskontingent fortsat på 425 kr. pr. halvår.  

Familiespejder medlemskontingent fastsat til 225 kr. pr. halvår.  

Hvilene medlemskontingent fastsat til 318 kr. pr. år – svarende til korpskontingent.  

 

Budget og fastsættelse af medlemskontingent er vedtaget af grupperådet.  

 

Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer under hensynstagen til §14.5.  

Gråstenspejdernes bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 8 medlemmer.  

 

Valg til bestyrelsen.  

 Bestyrelsesformand: Maria Schütt.  

 Kasserer: Astrid Schmidt.  

  

Forældrerepræsentant: Christa Bonde.  

 Forældrerepræsentant: Samantha Thybo.  

  

Hyttefar: Paul Frydendall.  

  

 Gruppeleder: Ingo Hansen.  

 Lederrepræsentant: Louise Sørensen.  
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 Ung i bestyrelsen: Dagmar Havshøj Sørensen.  

  

Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådet.  

Jesper Thomsen og Louise Sørensen er af grupperådet valgt som repræsentanter til korpsrådet.  

 

Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet.  

Ingo Hansen, Sulfo Schütt, Paul Frydendall, Maria Schütt og Samantha Thybo er af grupperådet 

valgt som repræsentanter til divisionsrådet.  

 

Valg af revisor og en revisorsuppleant. 

Revisor: Jens Peter Thomsen.  

Revisorsuppleant: Jytte Lorentzen.  

 

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. jf. §50.  

På grund af COVID-19 situationen er der ikke noget at berette fra større arrangementer.  

 

Eventuelt. 

Sommerlejr 2022, Morden fra divisionsledelsen fortæller om denne lejr. Den kommer til at foregå 

på et naturområde på Sjælland der hedder Hedeland. Samrådet i Sønderborg kommune, arbejder 

allerede for evt. at kunne anskaffe samme transport at vores materialer som i 2012.  

 

Divisions træf d. 17 – 19 september på troldhøj. Temaet bliver ild, luft, vand og jord (ILLUVAJO).  

 

For korpsrådets repræsentanter bliver der en del flere møder på divisionsplan omkring det 

kommende korpsrådsmøde, hvor der skal vedtages nye vedtægter.  

 

Der er et ønske omkring mere PR, dette arbejder gruppens bestyrelse og ledergruppe videre med.  

 

  

 

 


