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Referat af grupperådsmøde 14. april 2021 

Velkomst ved Adrianne Ramin Sullivan, bestyrelsesformand.  

Adrianne orienterede om, at det er første online møde i gruppens historie. 

A. Valg af dirigent og referent 

Simon Bjergskov Pedersen blev valgt til dirigent 

Mathilde Thornberg Djervad blev valgt til referent 

Dirigenten orienterede om, at grupperådsmødet er indkaldt en dag for sent som følge af et teknisk 

fejl. Det blev godkendt at gennemføre mødet. Dirigenten orienterede om, at der er udsendt 

regnskab og budget rettidigt. 

Dirigenten orienterede om, at Det Danske Spejderkorps har givet grupperne tilladelse til at afholde 

mødet online, selvom det ikke står i korpset love, samt at grupperådsmødet kan gennemføres 

senere end beskrevet i lovene. Det skal normalt afholdes inden 1. marts. 

B. Beretning fra bestyrelse og ledergruppen - med særlig fokus på hvad gruppen har 

gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

Beretningerne fra bestyrelsen, gruppen, mikroer, minier, troppen og seniorer er udsendt på 

forhånd. Der var ikke spørgsmål til beretningerne. Årsberetningerne blev godkendt. 

C. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse  

Regnskabet er udsendt på forhånd sammen med kassererens bemærkninger. 

Christian redegjorde for regnskabet:  

Årets regnskab bærer præg af, at der ikke har været afholdt så mange aktiviteter, som vi plejer, og 

derfor er der store afvigelser mellem budget og endeligt regnskab. 

Vi har ikke brugt det afsatte beløb til ekstraordinær vedligeholdelse, da vi har fået nogle bedre 

tilbud end budgetteret.  

Ejendomsforsikring kan synes lidt underlig, da vi havde budgetteret med 2000 kr. og kun har 

betalt 486,33. Det skyldes, at vi har skiftet forsikringsselskab, hvor vi har fået samme dækning til 

en billige pris. Når der budgetteres med det samme beløb til næste år, skyldes det, at vi har lavet 

nogle udvidelser, så huset er bedre forsikret.  

Regningen på el er også faldet drastisk. Det skyldes, at investering i varmepumpen slår igennem 

nu.  

På indtægtssiden har vi ikke været helt så mange medlemmer, som vi havde budgetteret med, 

men vi håber, at det vil blive bedre i 2021. Vi er ganske godt kørende økonomisk, men har ingen 

planer om at nedsætte kontingentet, da der hurtigt kan opstå situationer, der kræver investering i 

huset. 

Årsregnskabet blev godkendt. 

D. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag.   
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E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 

1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatser for indeværende år 

Gruppens udviklingsplan er udsendt på forhånd. Kirsten fremlagde udviklingsplanen. 

Korpset har en udviklingsplan, der gælder fra 2020 til 2024. Vi har harmoniseret vores 

udviklingsplan i gruppen, så den hænger godt sammen med korpsets plan.  

Udviklingsplanen består af fire punkter, hvor de to er nye i forhold til sidste år.  

Det ene nye punkt handler om, at vi gerne vil have oprettet en juniorgren, som er et stort ønske 

hos os. Det giver bl.a. nogle bedre muligheder for spejderne i den aldersgruppe og giver mulighed 

for at optage flere i minigrenen. Hvis det lykkes at starte en juniorgren efter sommerferien, vil det 

blive med mødedag om onsdagen. 

Det andet nye punkt handler om at styrke forældresamarbejdet via bestyrelsen. Det gør vi bl.a. ved 

at skrive mere til forældrene og bruge hjemmesiden mere. Vi håber bl.a., at det vil betyde, at flere 

forældre har lyst til at bidrage til fællesskabet. 

Det blev bemærket på mødet, at hvis det skal lykkes at oprette en juniorgren, kræver det, at der 

kommer flere ledere. 

Udviklingsplanen er til orientering og ikke beslutning på grupperådsmødet. Udviklingsplanen 

blev taget til efterretning. 

2. Beslutning i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

Berit orienterende om, at der ikke bliver en fælles sommerlejr i år, men at de enkelte grene 

formentlig holder hver deres sommerarrangement. Det er ikke planlagt endnu, men der vil komme 

information ud om det. Seniorerne forventer ikke at holde et sommerarrangement. 

3. Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af medlemskontingent. 

Budgettet er udsendt på forhånd. 

Christian præsenterede forslaget til budget.  

Budgettet blev vedtaget. 

F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastsat til 10 stk. 

G. Valg til bestyrelsen  

Forud for grupperådsmødet er der udsendt et dokument, der uddyber, hvad det vil sige at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

1. Formand 

Adrianne Ramin Sullivan blev valgt i 2020 og er således ikke på valg. 

 

2. Kasserer 

Christian Eggert Jørgensen blev valgt i 2020 og er således ikke på valg.  

 

3. Unge: 

Emilia Bjergskov Pedersen blev genvalgt for en to-årig periode. 
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4. Ledere, herunder gruppeleder:  

Katja Nørlund og Berit Carlsen blev genvalgt for en toårig periode. 

Berit Carlsen fortsætter som gruppeleder. 

 

5. Forældre og andre: 

Kirsten Eggert Jørgensen, Mathilde Djervad, Simon Bjergskov Pedersen blev genvalgt for en to-

årige periode. 

Kim Tetzlaff blev valgt i 2020 og er således ikke på valg.  

 

Der er 1 ledig plads i bestyrelsen. Der blev givet tilladelse til, at bestyrelsen kan selvsupplere til 

den ledige plads. [Birgit Jordansen meddelte dagen efter grupperådsmødet, at hun gerne vil indgå 

i bestyrelsen, og derfor er Birgit blevet indsuppleret.] 

 

6. Suppleanter: 

Der var ingen opstillede til suppleantposterne. 

H. Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådsmødet 

Emilia Bjergskov Pedersen og Adrianne Ramin Sullivan blev genvalgt. 

Mødet afholdes 12.-14. november 2021. 

I. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 

Divisionen er hele Amager og Christianshavn. Mødet afholdes 19. maj 2021. 

 

Kirsten Eggert Jørgensen, Katja Nørlund, Svend Jørgensen, Emilia Bjergskov Pedersen og Mathilde 

Djervad blev genvalgt. Bestyrelsen kan sende andre repræsentanter, hvis nogle af ovenstående 

alligevel ikke kan deltage i mødet. 

J. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Svend Jørgensen blev genvalgt som revisor. 

Klaus Petersen blev genvalgt til revisorsuppleant. 

K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

Intet. 

L. Eventuelt  

Christian vil på vegne af Amager Division takke lederne og bestyrelsen i 1. Sundby for deres 

arbejde. Det har været et mærkeligt år, og det har været fantastisk at konstatere, at vi er flere 

medlemmer end i starten af 2020.  

 

Dirigenten og formanden afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. 
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Formand                  Referent og bestyrelsesmedlem 

Adrianne Ramin Sullivan               Mathilde Thornberg Djervad 

 

 

Dirigent og bestyrelsesmedlem  

Simon Bjergskov Pedersen   

 

 

Øvrige medlemmer af bestyrelsen: 

 

 

Christian Eggert Jørgensen Emilia Bjergskov Pedersen 

 

 

Kim Tetzlaff   Kirsten Eggert Jørgensen 

 

 

Katja Nørlund  Berit Carlsen 

 

  


