Referat af grupperådsmøde 21. februar 2019
Velkomst ved Adrianne Sullivan, bestyrelsesformand.
Præsentation af bestyrelsesmedlemmer: Christian, Simon, Kim,
Sidse, Berit, Kirsten, Emilia, Sven og Katja. Christina er ikke til
stede, men i bestyrelsen.

A

Valg af dirigent og referent
a1. Simon Bjergskov Pedersen - dirigent
a2. Sidse Katrine Lund – referent
Dirigenten fastslog, at indkaldelse til grupperådsmødet er sket
rettidigt.

B
Beretning fra bestyrelse og ledergruppen - med særlig fokus
på hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og
udvikling.
Årsberetninger 2018
Årsberetning styrelsen
Adrianne beretter:
Velkommen til Grupperådsmødet 2019 for 1.Sundby. Formålet med mødet
er - foruden formalia - at I forældre hører om, hvad jeres børn har
lavet i de forskellige grene det seneste år og at vi lærer hinanden bedre
at kende. Det er netop fællesskabet, der gør spejderbevægelsen til
noget helt særligt - og det at gå til spejder er populært blandt børn og
unge, hvilket vi også kan mærke i 1. Sundby.
Det er herligt og betyder samtidig, at vi i stigende grad er afhængige af
engagerede frivilligkræfter.

Det er mit første Grupperådsmøde siden jeg sidste år blev valgt som
formand i Styrelsen i 1. Sundby.
Styrelsen har haft to arbejdsdage i foråret og sensommeren, hvor
forældre, ledere og spejdere har hjulpet med at få malet hytten og
ryddet grunden – og der blev også tid til at hygge for store og små med
pizza og leg.
2018 blev desværre også et hårdt år, hvor vi valgte at afslutte
samarbejdet med en af lederne i 1.Sundby. Det skete på baggrund af en
længerevarende periode med alvorlige kommunikationsvanskeligheder både internt i ledergruppen og i relation til børn og forældre. Hertil en
række klager fra forældre, som i enkelte tilfælde resulterede i
udmeldelser. Dette kunne vi naturligvis ikke sidde overhørig og i første
omgang forsøgte vi at løse situationen via dialog og konfliktmægling. Vi
fik hjælp til processen af en DDS konsulent med pædagogisk og
formidlings-baggrund. Desværre var situationen på daværende tidspunkt
så eskaleret og påvirkede motivationen og humøret hos de øvrige ledere i
en grad, hvor det var nødvendigt at træffe en svær beslutning.
Det endte med at blive et farvel til både den pågældende leder og de
unge hjælpeledere fra grenen, som selv valgte at trække sig og sagen har
naturligvis givet anledning til refleksion omkring, hvordan vi undgår noget
sådant fremadrettet.
Der blev i maj afholdt et ekstraordinært møde i Styrelsen og I forældre
blev orienteret om situationen og de ændringer, den medførte for jeres
børn på et forældremøde den 31 maj.
I september holdt ledergruppen med repræsentanter fra Styrelsen et
møde om den røde tråd i gruppen, hvor emner som holdånd, kultur og
kommunikation var oppe og vende – efterfulgt af en hyggelig aften med
spil og fælles middag
Christina fra Styrelsen skal have et kæmpe tak for at have fungeret som
leder i Minigrenen de seneste mange måneder. Hun stoppede inden jul og
vi søger derfor fortsat kandidater til verdens bedste lederjob. Så hvis
nogle af jer forældre elsker friluftsliv, fællesskab og udfordringer –
eller I kender nogen, der gør – så tag fat i os for at høre nærmere.
Måske Morten, Katrines far, kan fortælle jer om, hvordan det er at være

leder – en stor tak til ham - og til Jonas - for at være blevet en del af
ledergruppen.
I er som forældre også velkomne til at byde ind, hvis der er noget, I har
særlig erfaring med eller synes kunne være sjovt at hjælpe med. Det
kunne fx være et førstehjælpskursus eller hjælp til at bygge
sæbekassebiler eller lignende – kun fantasien sætter grænser!

I Styrelsen har Kristina valgt at træde ud og vores suppleant Kirsten er i
stedet trådt ind som aktivt medlem.
Emilia er trådt ind som Ung i Styrelsen. Nogle af jer kender måske
allerede Emilia, der også er hjælpeleder hos Minierne.
Vi holder møder ca. hver anden måned.
Referaterne fra disse møder bliver lagt ud på hjemmesiden, således at de
er tilgængelige for alle medlemmer i gruppen.
Året sluttede med den traditionsrige juletur. Turen gik denne gang til
Høbjerg Hegn og hytten dannede en fantastisk ramme om turen. Mange
fra Styrelsen var med som madhold.
Vores kasserer Christian og hans kone, bestyrelsesmedlem Kirsten, havde
Guldbryllup i år og repræsentanter fra 1.Sundby var naturligvis med til at
vække parret med skønsang. Et stort tillykke til jer, som begge gør en
kæmpe indsats i spejderbevægelsen. Vi er heldige at I er en del af
1.Sundby.
Og afslutningsvis en positiv nyhed- vi er kommet ud af byggesagen med
overskud og der skal lyde en stor tak til Simon for den kæmpe indsats
med at ansøge om midler til den tiltrængte renovering og for at have
koordineret arbejdet. Vi har desuden fået over 25.000 til indkøb af ny
trailer.
Der er i øjeblikket 69 aktive medlemmer i gruppen.
Tak til alle for jeres indsats i løbet af 2018 – og nu til Gruppen Rundt!

Årsberetning gruppen
Berit beretter:
Vi har holdt vores årlige ledermøder ca. hver anden måned. Her har vi
snakket om hvordan det går i de enkelte grene og planlagt vores ture og
arrangementer. Vi har snakket om, hvad vi kan gøre for at hjælpe
hinanden i grenene, og vi har snakket om hvorvidt vi stadig har den røde
tråd i spejderarbejdet. Og om de enkelte grene har nogle
problematikker, som vi i fællesskab kunne løse. Et gennemgribende tema i
hele 2018 har været ledermangel, dog uden at vi har fundet endelige
løsninger.
I foråret 2018 måtte vi sige farvel til nogle af lederne, dette skyldtes
blandt andet samarbejdsproblemer i ledergruppen. Disse ledere var dem,
som havde hele minigrene, så for ikke at lukke grenen før sommerferien,
valgte lederne på skift at tage møderne i minigrene indtil vi fandt en
anden løsning.
Efter sommerferien rykkede vi rundt på nogle ledere, så Martin flyttede
til minierne, vi fik hjælp fra Christina fra styrelsen, og så har vi sagt
goddag til både Jonas i mikrogrenen og Morten i minigrenen. Endelig er
Emilia også startet hos minierne. Christina har valgt at stoppe igen her
efter jul, så tak for hjælpen. Vi kunne godt bruge nogle flere
lederkræfter.
I juni måned holdt alle spejdere fælles afslutning på grunden, hvor der
var forskellige spejderaktiviteter, og hvor vi fik sagt god sommerferie til
hinanden.
Vi holdt et ledermøde i august, hvor vi alle spise sammen og fik snakket
om ledersituationen, og om hvad vi gjorde her efter sommerferien - og
hvor vi fik introducere Morten og Jonas til 1. sundbys ledere.

Vi har holdt vores årlige fællesture:
I maj måned holdt vi gruppesommerlejr ved Næstved, her var vi blandt
andet i Bonbon land og havde løb på grunden og stranden. Vi lavede mad
over bål og fik lært de andre grenes spejdere og ledere at kende.
Vi har afholdt Gruppetur med oprykning, som blev et helt
dagsarrangement ude i Dragør med løb i byen og oprykning.
Juleturen i november var med temaet: find din indre nisse. Der skulle
løses opgaver, som gave point - og ud fra de point kunne man til sidst
finde ud af hvilken nisse man var.
Vi har været repræsenteret til divisionsrådsmødet og korpsrådsmødet.
Og så har vi sluttet året med vores årlige julelederhygge aften, hvor vi
snakker om året der gik og om hvad vi skal lave af ture og mærker i det
nye år.

Årsberetning mikro 2019:
Berit beretter:
Mikroerne har også i 2018 arbejdet meget med temamøder som forløber
over 3-4 spejdermøder.
Vi holder disse temamøder, da vi syntes det fungere godt med et tema
over flere møder, så vi ikke hele tiden skal skifte emne og lave noget nyt.
I foråret tog vi mærket håndværker. Her brugte vi møderne på at lave
fuglekasser, som vi bankede sammen, malende og dekorerede med diverse
pyntegenstande. Vi lavede fuglefoder og dåselygter. Vi bankede huller i
metaldåser og satte et fyrfadslys i. Vi lavede bålbomber ud af stof og
dyppede dem i stearin, og vi fik afprøvet dem på et bål. Vores andet
mærke i foråret var natur, hvor vi snakkede om naturfærdsel. Vi holdt
fire møder ude ved naturcenteret. Her samlede vi dyr og planter, vi
samlede affald og lavede sporruter til hinanden. Vi lavede også
natursuppe med brændenælde på trangia.
I efteråret var vi på tur nede i Uglebo, vi holder næsten altid en
overnatning dernede - for at være et sted, som spejderne kender, så dem

der ikke har været på tur før, måske også har lyst til at deltage, når det
er i kende omgivelser. På denne tur var vi ude og købe ind til frokost, vi
lavede mad over bål og prøvede at snitte.
I foråret var vi også på sommerlejr sammen med resten af gruppen. Vi
var som tidligere nævnt i Bonbon land, fik lavet mad over bål, og vi var på
løb på grunden og ved stranden. Nogle af mikroerne prøvede at sove i
telt. Sidst men ikke mindst: Vi lærte nogle af de andre grenes spejder at
kende.
I efteråret har vi taget to mærker. Det første vi tog var hulebyggermærket. Her fik vi bygget nogle huler på grunden af rafter, presenning
og meget sisal. Vi fik lavet kunst til hulerne og så fik vi lavet et flag - til
”hule flagstangen”. Til sidst lavede vi mad udenfor hulerne. Det andet
mærke i efteråret tog vi sammen med resten af gruppen. Det var
nørdmærket. Her har vi lavet en masse nørdforsøg. Vi undersøgte hvor
meget væske forskellige ting indeholdt, vi lavede vindmøller og andre
nørdede forsøg.
Vi har lavet forskellige former for løb: terningløb, safariløb, bingoløb etc.
Og så har vi lavet forhindringsbane på grunden.
Vi har lavet en masse bål og prøvet at lave forskellige ting der, fx
snobrød hvor spejderne selv skulle lave dejen, skumfiduser, popcorn. Vi
har også prøvet at lave boller i urtepotter og pandekager.
Vi har arbejder med spejderfærdigheder: knob, kompas, redningsreb, 1.
hjælp og kimslege. Vi har snittet, så mikroerne også får kendskab til dolk
inden de skal op til minierne.
Vi har leget meget og til hvert møde.
Vi var med på den fælles gruppetur med oprykning i august. Den foregik
sidst år i Dragør by.

Vi var med på gruppens fælles juletur, hvor temaet stod i nissens tegn.
Find din indre nisse.
Martin er rykket op til minierne grundet ledermangel der. Men så er
Jonas startet hos mikroerne. Vi har18 indmeldte mikroer og de kommer
stort set alle hver gang til møderne - og de fleste deltager også på vores
ture. Der er hele tiden nogen der ringer for at høre om vi har plads –
eller om de kan komme på venteliste.

Miniernes årsberetning
Morten beretter:
Vi er nu 19 minier og 3 ledere. Der er 4 piger, og de vil være glade, hvis
det kan lykkes for os at finde yderligere et par piger, der gerne vil
starte hos os. Tre ledere er i underkanten, så vi er på udkig efter flere
der kan hjælpe til. Hvis der er forældre der vil hjælpe til - eller som
kender nogen der gerne vil, vil vi sætte stor pris på at høre fra jer.

Efter sommerlejren i maj måned 2018 stoppede den tidligere miniledelse,
og ledere fra de andre grene hjalp til med at afholde de sidste fire
møder inden sommerferien. Efter sommerferien startede en ny
miniledelse, bestående af Martin fra mikroerne, Christina fra styrelsen,
Emilia fra seniorerne og Morten, der er forælder. Efter jul stoppede
Christina og miniledelsen består nu af Martin, Emilia og Morten.

Minierne holder møde torsdag aften. Vi har i løbet af efteråret arbejdet
med knob, rafter, taget nørdmærket, knivbevis og 5 km mærke. Vi har

været på minitur til Greve og på juletur i Høbjerghus sammen med resten
af gruppen.

Troppens årsberetning
Katja beretter:
Katja samarbejder med Anders. Der er 16 spejdere, og der er plads til
flere.
Første halvdel af årets møder brugte vi på mærket, ”Klar dig selv”
Som indeholder: kimslege, morse, Planlægge og udføre en tur, lappe cykel,
indret dit eget værelse incl. økonomi og rengøring.
Vores første tur i Februar, gik til Bjerghytten v. ringsted. Det var en del
af klar dig selv mærket. Vi sov uden i shelter i minus 10 grader. Det var
lidt koldt.
Vi har haft 4 spejdere afsted på patruljekursus i påsken, som er på
egemose centeret.
Så har vi holdt kollektiv uge nede i Uglebo i juni måned. Det har været en
god oplevelse for spejderne og en lidt hård oplevelse for deres ledere.
Andet halvår bød på det nye mærke ”Opfinder”
Her har vi afprøvet forskellige energier vand og vind. Prøvet at lave
strøm af frugt/grøntsager.
Det er meget svært at være opfinder og ikke alle projekter virkede.
Vi har vi gennemgået diverse beviser, sav og øksebevis.
I september var 4 spejdere af sted på nathejk. Et adventureløb, hvor
man er flygtning for en weekend.

Oktober måned bød på plankursus og i år var der 2 spejdere afsted. 1 for
1. gang, 1 for 2. gang
Vi tog også på fælles tropstur til Reden, hvor vi sov i teepe lavede kulsø
bænke, var på natur/mad vandring og lavede 3 retters menu over bål.
Vi deltog selvfølgelig på gruppens ture, sommerlejren i maj, gruppeturen i
august og juleturen i november.
Vi har haft 6-8 patruljemøder i årets løb, som har været godt
velfugende. Vi håber dog stadig det kan blive bedre.

Seniorernes årsberetning
Emilia beretter:
Seniorerne har siden i sommer været i gang med at lave en hel ny gren.
De er nu 4 seniorer, der mødes hver onsdag. De har brugt meget energi
på at finde ud af hvordan de skulle starte grenen op – og hvad de skal
gøre for at fastholde seniorer fremadrettet.
Seniorerne har taget mærkerne: Nørd og kommunikation
De har også deltager i møder i andre grene, hvor de bl.a. har hjulpet med
forskellige ting – og blandt andet har lavet kemisk ild.
Endelig her de været med på juleturen, hvor de stod for nogle
aktiviteter.
I foråret skal de på tur, hvor de skal sove ude, lave gourmetmad på
trangia mm
C.
Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år
til godkendelse
- se særskilt bilag

Der er sendt et regnskab ud, som er blevet revideret af
Svend, der er meget grundig. Vi er kommet ud af byggesagen
med et overskud. Vi har fået et tilskud, men skulle selv betale
10% af byggeomkostningerne. Vi er endt med et overskud, da vi
har fået momsreduktion af alle udgifterne..
Der er en stor kontingentafskrivning i regnskabet. Det skyldes,
at gamle hængepartier er blevet sløjfet i år.
Gruppen består på nuværende tidspunkt af 26 kvinder/piger og
43 mænd/drenge. I alt 69
Der var almindelig opbakning til regnskabet. Årsregnskabet
blev godkendt uden problemer.
Budgettet gennemgås:
Der er et stort ønske hos lederne om at få et nyt køkken
Der er også et ønske om at få et elektronisk låsesystem. Det vil være
praktisk i forhold til når der kommer håndværkere. Det er der afsat
midler til i budgettet.
Dansk ungdoms fællesråd har givet kr. 26.000 til indkøb af trailer.
Ellers er budgettet som det plejer at være.
Der er også et ønske om at få ordnet fliser, da de er skæve – og hælder
ind under huset. Forældre foreslår at fliserne bliver ordnet med det
samme – for at undgå fremtidige fugtproblemer. Det vedtages, og det
fremlagte budget opskrives med 30.000 kr. i yderligere udgifter.
Uforandret kontingent 375 kvartalsvis forudbetaling.
Kommentar:
Kunne man afsætte penge til forhøjet grundskyld – for sikkerhedens
skyld? Det blev foreslået og det blev aftalt, at bestyrelsen ville tænke
nærmere over det forslag.

Kommentar:
Hvad er 1013?
Det er det tilskud vi fik fra byggesagen (en klubhuspulje)
Budgettet godkendes uden problemer
Kontingentet forbliver uændret.
Budgettet er vedtaget

D.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen
E.

Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid (udviklingsplan
2019):

1.
Planer for 2019
Gruppens planer og visioner for 2019:
Gruppens plan
Der er blevet lavet et skriv om, at vi ønsker ledere. De bliver
uddelt på møder. Der efterspørges andre ideer . Ingen
kommer.
Vi vil fortsætte med vores røde tråd i spejderarbejdet i 1. Sundby og få
de daglige møder til at fungere.
Vi vil rigtig gerne have nogle flere lederkræfter ind i gruppen, så dette
er en kæmpe vision for 2019, da vi gerne vil højne det medlemsantal som
vi har nu, og vi kan se en tendens i at flere og flere gerne vil gå til
spejder.

Vi vil holde vores ledermøder og de fællesture som vi plejer, så
spejderne kan se, at man ikke kun er egen gren, men at der også er noget
og nogle at se op og frem til.
Vi vil afholde vores årlige ledertur, hvor vi har mulighed for at komme
lidt mere i dybden med snakken om spejderarbejdet i 1. Sundby. I år vil vi
invitere styrelsen med på turen, for at forbedre samarbejdet.
En vision for alle grenene er også at prøve at få flere spejder med på
turene, vi kan se en nedgang i deltagere på turene.
Styrelsen planlægger:
- en arbejdsweekend i foråret
- en arbejdsweekend i efteråret
- står for maden på juleturen
- koordinering af møder vedrørende trivslen i gruppen.
F.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

Antallet af bestyrelsesmedlemmer skal være 10 stk.
G Valgt til bestyrelsen
1.
Formand
Adrianne blev valgt sidste år – og sidder et år endnu.
Kasserer
Christian er heller ikke på valg.
Forældre i bestyrelsen:
Kristina Lorenz, Christina Møller og Kim Tetzlaff var på valg sidste år.
Kristina har trukket sig. De to andre fortsætter.

Sidse og Simon er på valg. Simon vil gerne fortsætte. Han vælges ind.
Sidse vil gerne trække sig. Mathilde Djervad, mor til Aske i minigrenen
vælges i stedet.
Kirsten Eggert Jørgensen blev valgt som interesseret i gruppen og
mangeårig leder.?
2. Unge
Emilia Bjergskov Pedersen bliver valgt, vi øger med en, hvis det bliver
muligt.
3. Ledere
Katja Nørlund og Berit Carlsen er på valg. De stiller begge op – og bliver
begge valgt.
4. Suppleanter
Jakob Dahlman, far til Jesper i minigrenen vælges.
H.

Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådsmødet
Emilia og Adrianne

I.

Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådsmødet

Det vil i år blive afholdt d. 24. april.
Kirsten, Katja, Svend og Emilia bliver valgt. De andre unge kan
evt. deltage.
J

Valg af revisor og en revisorsuppleant:
Svend Jørgensen valgt som revisor
Jakob Dahlman valgt til revisorsuppleant

K

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen

Intet
L.

Eventuelt

Christian vil på vegne af Amager division takke lederne i 1. Sundby for
det fantastiske arbejde de gør.
Divisionsledelsen har været afsted på weekend, hvor de arbejdede med
hvad gruppen skal satse på i 2019. Beslutningen er faldet på
seniorgruppen. Der er nogen der sidder og arbejder på, hvad kredsen
fremadrettet vil gøre for at holde på seniorerne.
I 2020 skal der afholdes en divisionssommerlejr.
I 2022 skal der afholdes landslejr igen. Planlægningen er allerede i
støbeskeen.
Der er knapt 1000 i divisionen i øjeblikket. Divisionen er hele Amager og
Christianshavn.
Styrelsen indkalder til 1. styrelsesmøde mandag d. 4. marts kl. 19.45.

Formand
Adrianne Ramin Sullivan

Referent
Sidse Rossing Lund

Dirigent
Simon Bjergskov

