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Referat af Stenlændernes
Grupperådsmøde
Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 25. februar 2013 kl. 18:30 på Maglevad
51 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Divisionen var repræsenteret ved Alice Linning. Efter velkomst fra bestyrelsesformand
Thomas Nord-Larsen gik vi over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent:
Morten Frederiksen blev valgt som dirigent.
Inden Grupperådsmødet fortsatte konstaterede dirigenten at mødet var lovligt
indkaldt. (I henhold til ”Love for Det Danske Spejderkorps” § 13 stk. 5 skal
grupperådsmødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var udsendt
lørdag den 2.februar 2013. Dermed var indkaldelsen rettidigt i henhold til lovene)
Doris Skov Larsen blev valgt som referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
a) Bestyrelsens beretning ved Thomas Nord-Larsen: Se bilag 1.
b) Ledergruppens beretning ved Jens Velsboe: Se bilag 2
Begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.
Derefter præsenterede den nye gruppeleder, Anders Nordentoft Velsboe sig. Han
har været spejder i 22 år og har bl.a. været aktiv i divisionsledelsen i de sidste 4 år.
Udover at være interesseret i ledelse har han også en personlig interesse i at stå i
spidsen for, at Stenlænderne fortsat er en velfungerende gruppe.
For ham er det vigtigste at spejderbevægelsen uddanner børn/unge til at blive
ansvarlige og bedre mennesker. Den første – og største – opgave bliver at lære
gruppen at kende og forventningen er, at folk er her fordi det giver mening at være
en del af Stenlænderne.
Slutteligt takkede han for tilliden.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2012
Thomas Nord-Larsen gennemgik årsregnskabet som var udsendt med
indkaldelsen.
Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Så var der en lille pause hvor minierne opførte: ”Sct Georg og Dragen” i en flot
nyfortolkning med moralen: Go gerning er belønning nok i sig selv!!
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4. Væsentlige beslutninger for fremtiden, herunder planer for indeværende år og
budgettet.

a) Budget: Thomas Nord-Larsen redegjorde kort for budgettet for 2013 og 2014,
som var sendt ud per mail efter runddeling af indkaldelsen til grupperådsmødet,
men indenfor fristen for rettidig indkaldelse.
Der blev lagt vægt på, at Stenlændernes formue, der er på over 300.000 kr, skal
mindskes og bruges på spejderarbejdet og således kommer de aktive spejdere
til gavn. Kontingentet bibeholdes
Budgettet blev vedtaget.
b) Stenlændernes udviklingsplan 2013 blev gennemgået af Thomas Nord-Larsen:
bilag 3
Vibeke (forældre) havde et forslag til indsatsområde 4: Inden stafetten løber af
stablen kan det være en god ide at lave en form for information vedr. kræftramte
og fokusere på håbet og gøre det til ”en glad begivenhed ”
5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Civile:
• Formand, Thomas Nord-Larsen blev valgt for 2 år
• Ann-Charlotte Jensen blev valgt for 2 år
• Jeanette Sjølin blev valgt for 2 år
• Boye Benzoni blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af Niels Andersen, som blev valgt sidste år.

Ledere:
• Anders Nordentoft Velsboe blev valgt for 2 år
• Rikke Velsboe blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af Pernille Busk Poulsen, Kim Andersen og Jesper
Kok Jørgensen, som blev valgt sidste år.
Unge:
• Ulf Molich blev valgt for 2 år
• Anna Velsboe blev valgt for 2 år

Bestyrelsen består ligeledes af Martin Hansen, Anders Skov Cowland og Jacob
Skov Cowland som blev valgt sidste år.
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7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Følgende blev valgt for 1 år:
• Civile:
Morten Poulsen
Kira Borges
Stenni Jensen
• Ledere:
Ingen
• Unge:
Benjamin Sjølin
8. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
Følgende blev valgt for 1 år:
• Jacob Skov Cowland
• Camilla Gislinge.
9.Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende blev valgt for 1 år:
•
•
•
•
•

Thomas Nord-Larsen
Doris Skov Larsen
Kim Andersen
Ann-Charlotte Jensen
Camilla Gislinge

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
•
•

Revisor: Dennis Fremlev blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Ingrid Cederholm blev valgt for 1 år.

11. Eventuelt:
Alice Linning fra divisionen bød Anders Nordentoft Velsboe velkommen som
gruppeleder hos Stenlænderne og gjorde dernæst rede for Ege divisions opbygning
der nu tæller mere end 1000 medlemmer - og fortalte om tilbud i divisionen.
8.april: Kursus for bestyrelsesmedlemmer
13-14. april : Divisionsturnering
19. april : Divisionsrådsmøde – bl.a. med besøg fra Gerlev Legepark.
1. juni: EgeTramp. Familiearrangement for alle spejdere i Ege Division
7. september: Lederbegejstring – fælles lederkursus.
24. september: Leder inspirationsaften.
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Endvidere oplyste Alice Linning at der arbejdes på at oprette en tilbudspulje, hvor
grupperne i Ege Division kan søge om tilskud til forskellige arrangementer.
Sidst – men ikke mindst – opfordrede Alice til generel opdatering i Blåt medlem.
Kim Andersen reklamerede for et klatrearrangement i Marbækhallen d 7. april med
Paw Larsen og Kim selv som arrangører.
Jette Velsboe efterlyste hjælp til små praktiske opgaver på Maglevad.
Thomas Nord-Larsen takkede Jens Velsboe for god indsats og godt samarbejde.

Dirigenten afsluttede herpå mødet kl 20.15 med tak for god ro og orden.

Doris Skov Larsen
Referent

Morten Frederiksen
Dirigent
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Bilag 1:
Bestyrelsesformandens beretning

Bilag 2:
Gruppelederens beretning

Bilag 3:
Stenlændernes udviklingsplan 2013.
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