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----- Punkter på dagsordenen ----1. Valg af referent
- Anna Velsboe
2. Referater fra foregående møder
- Anders spørger til opdatering af børneattester og lederfunktionerne i Blåt Medlem som beskrevet i
foregående referat. Thomas forklarer at det er et udestående mellem ham og gruppelederen.
Anders nævner også at det ved foregående møde blev diskuteret hvorvidt der skal etableres en
brusekabine på Maglevad. Da det ikke er på dagsordenen skal op til et andet møde. Der blev dog
enighed om at det var en god ide med hensyn til de mange kollektiver og kurser hvor det kunne
være rart med mulighed for bad. Det nævnes dog at der før har været en brusekabine men at denne
blev sløjfet grundet manglende rengøring.
3. Opfølgning på Grupperådsmøde 2013
- Der bliver nævnt hvor godt et fremmøde der var. Minierne bliver takket for deres arrangement
som også var med til at skaffe flere forældre, det var et super godt engagement. Der var snak om
andre forslag til hvad man kunne lave for at trække forældre til. Aftensmad over bål el. lignende.
Mødet gik alt i alt godt.
Pernille har fået at vide angående børnenes møde udenfor at nogle af børnene føler sig utrygge ved
at Ganløse spejderne kom og var der i stedet for almindelige ledere.
Det virkede ikke optimalt fordi de kun dukkede fire ledere op til at passe de mere end 40 børn,
både mini og mikro. Heldigvis havde vi nogle af vores egne hjælpere ude. Vi bliver nød til at
fortælle Ganløse hvad vi regner med angående antal og målgruppe.
Der blev tale om at flytte grupperådsmødet til en weekend med et sideløbende arrangement til
børnene. Det er dog en god ide med hensyn til forældrefremmøde at gøre det en almindelig
mødedag.

4. Udvalgenes arbejde
4.1. Gennemgang af udvalgene
Thomas Nord Larsen gennemgår udvalgene og hvem der allerede er med. Navnene kan findes på
Stenlændernes hjemme side under ”Udvalg”. Der blev hurtig gået igennem hvad der var forventet
af de forskellige udvalg og hvad der manglede af formænd og medlemmer.
4.2. Udpegning af medlemmer til udvalg
-

Økonomiudvalg
Thomas, Ann Charlotte, Anders

-

Hytteudvalg
Morten melder sig som formand. Stenni melder sig som medlem. Thomas vil kontakte Dennis
Fremlev angående viceværtposten.

-

Spillop
Formand for udvalget er fortsat Carsten Nørgaard. Ann-Charlotte melder sig som medlem og vil
stå for kontakten til bestyrelsen.

-

Museumsudvalg
Museet har formand og medlemmer. Boye er allerede medlem.

-

Fastelavnsudvalget
Mangler stadig formand

-

Sct. Hans
Thomas melder sig som formand. Stenni melder sig som medlem.

-

Julemarkedsudvalg
Jeannette og Anna er allerede medlem.

-

Loppemarkedsudvalg
Stenni melder sig som kontaktperson.

-

Familielejr mm
Jeannette melder sig som ny formand. Boye og Dorris er medlemmer.

-

PR-udvalg
Thomas er allerede formand

-

GUK (GruppeUdviklingsKursus)
Et teambuilding arrangement for ledere og bestyrelsesmedlemmer. Sidste år stod Hræsvelgr for et
meget rost arrangement. Ulf Molich fortsætter som arrangør. Mangler ingen i bestyrelsen.

-

Materiel
Kim og Jeppe. Anders skal lige hanke op i om Jeppe stadig vil være den der står for indkøb.
Mangler ingen i bestyrelsen

4.3. Bestyrelsens forventninger til den ny gruppeleder
- Der bliver nævnt hvor vigtigt det er at skaffe ledere. Der bliver også nævnt at leder uddannelse er
vigtigt at sørge for. Det giver anledning til en snak om PUF et kursus for juniorspejdere og
hvordan de også skal have mulighederne.
Ledermøder bliver nævnt som en ting Gruppelederen skal stå for. De skal gerne holdes 4-5 gange

om året således at lederne kan udveksle meninger og erfaringer.
Den nye gruppeleder, Anders nævner selv nogle ting han vil lægge vægt på. Nogle af de ting som
lederne er enige om at få lederne på kursuser mm. Ordne ledermøder, endda lave nogle
temamøder. Han vil især tænke på at holde den røde tråd. At lave en form for forløb sådan at man
hele tiden kan bruge det man lærer fra gren til gren,
Ledermangel bliver bragt op angående juniorer da der kommer 22 nye op efter sommer.
5. Familielejr
- Den vil blive holdt den 24-25. august med oprykning. Oprykningen trækker flere mennesker med
men det giver også problemer for dem der gerne vil være med i oprykningen men som ikke kan
eller vil være med på familielejr. Derfor er det en god ide at holde oprykningen som noget af det
første så folk kan tage hjem hvis det er det de vil og lederne kan tage uniformen af og være med
som forældre.
6. Stafet for livet
- Jan var ude og fortælle os lidt om hvad det var. Det er et frivilligt arrangeret arrangement for
kræftens bekæmpelse. Det er en 24 timers stafet hvor man kan gå på den bane der er lavet og på
den måde skaffe penge ved at man før hen har skaffet sponsorater. På stedet vil der være flere
aktiviteter som musik, karate hold og lignende. De vil også gerne have at vi kommer.
De vil gerne have vi kommer og laver nogle typiske spejderting. Så som et bål med popcorn og
snobrød. Eller pionerarbejde man kunne evt. bygge et bord.
Vi skal have et udvalg. Thomas kontakter Niels og finder ud af om han vil være formand.
Benjamin, Jakob, Anna og Pernille vil gerne være med.
Der bliver sat spørgsmålstegn om vi skal oplyse børnene om hvad kræft er. Ideen er at vi kan
fortælle dem om hvad det er i forbindelse med forberedelse til det men det at fortælle børnene
mere omfattet om det må være forældrene.
7. Opdatering af Gruppehåndbog
- Thomas udtaler selv om at det er hans skyld det ikke er blevet ordnet endnu. Den er dog godt på
vej og forventes ude snarest.
8. Vedligehold af Maglevad
8.1. Planlægning af arbejdsdage
- Morten skal kontakte Thomas angående indkaldelse til møde.
8.2. Ny bålhytte og shelter
- Bålhytte projektet er sat i gang. Jens Velsboe er fortsat tovholder på forløbet om bålslottet.
Jesper Kok står for forarbejde, som er at gøre de træer vi har liggende om til tømmer der kan
bruges.
I mellem den 10 og 26. maj vil der være 3 arrangementer hvor der skal bruges 10 mand gerne
flere. Vi vil gerne have involveret både spejdere og forældre. Disse arrangementer skal have et
udvalg. Thomas kontakter Jesper DK for at spørge om han er interesseret.
8.3. Vicevært
- Thomas kontakter Dennis Fremlev omkring posten.
9. Gennemgang af visse poster på 2013 budget
9.1. Telefon og internet
- Der vil blive snakket med Thomas Fremlev omkring det bud han kom med. Vi vil regne med en
nedsat udgift på ca. halvdelen.

9.2. Forsikringer
- Ann-Charlotte vil tage sig af at forhøre sig hos forsikringsselskabet om hvad det er vi betaler for.
9.3. Anskaffelse af projektor
- Anders vi skaffe en som ikke koster mere end et par tusind således at der ikke vil være nogen
kæmpe grund til at indbrud skulle forekomme. Der burde også overvejes at lede efter en portabel
væg til fremvisning.
10. Nøgler til Maglevad
10.1.
Hvor mange forskellige er der?
10.2.
Hvor er de?
- Hele punkt 10 er blevet udskudt til næste møde. Anders kan evt. undersøge det yderligere inden
næste møde.
11. De næste møder
- Der er planlagt nyt bestyrelsesmøde den 24. april 2013 kl 18:30..
12. Udestående punkter
13. Eventuelt
- Ann-Charlotte er blevet kontaktet af Brage som gerne vil gøre rent for at skaffe flere penge til
deres tur. Det er oprindeligt Tambours mulighed for at skaffe penge. Troppen skal dog have lov at
gøre det hvis der kommer en kravspecifikation.
Der menes at de skal have lov men aftalen omkring økonomi var at de skulle skaffe 1/3 af pengene
anetsteds og det holder fast. De penge de får for rengøring hører ikke med i den tredjedel de selv
skulle skaffe. Det er også vigtigt de for lavet en afbestillingsforsikring.
Ann-Charlotte ville stå for at lave en kravspecifikation.
Således opfattet og refereret – Anna Tilde Velsboe

