Referat af Stenlændernes
Grupperådsmøde
Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad
37 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. 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. Enkelte seniorspejdere havde dog ikke modtaget indkaldelsen, men
divisionen accepterer iflg. Ole Dalskov (I henhold til ”Love for Det Danske
Spejderkorps” § 13 stk. 5 skal grupperådsmødet indkaldes med mindst 3 ugers
varsel. Indkaldelsen var udsendt i uge 5 2014. 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 Anders Nordentoft Velsboe: Se bilag 2
Begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013.
Thomas Nord-Larsen gennemgik årsregnskabet som gjort tilgængeligt på
Stenlændernes hjemmeside - stenlanderne.dk - mere end en uge før mødet, hvilket
fremgik af indkaldelsen i overensstemmelse med korpsets regler.
Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer – dog med en bemærkning fra
kasserer Ann Charlotte Nørskov vedr. det gavnlige i at deltage hos Spildlopperne:
udover indtjening til gruppen og udbetaling af Stendollars opnås indsigt i
genbrugsverdenen.

4. Væsentlige beslutninger om fremtiden, herunder planer for indeværende år og
budgettet.

a) Budget: Thomas Nord-Larsen redegjorde kort for budget 2014 og 2015 (bilag 3),
som i overensstemmelse med korpsets regler var gjort tilgængeligt på
Stenlændernes hjemmeside - stenlanderne.dk - mere end en uge før
Grupperådsmødet, hvilket fremgik af indkaldelsen.
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Der blev lagt vægt på, at formuen skal minimeres så pengene bliver brugt på
spejderarbejde og kommer de aktive spejdere til gavn. Kontingentet bibeholdes.
Budgettet blev vedtaget.
b) Stenlændernes udviklingsplan 2014 blev gennemgået af Thomas Nord-Larsen
(bilag 4):
Der blev opfordret til aktiv forældredeltagelse – det er der brug for – både på
arbejdsdage, i de forskellige udvalg og ind i mellem ved de ugentlige møder.
Så var der en lille pause hvor minierne opførte ”Sct. Georg og Dragen” i en flot
nyfortolkning med moralen: God gerning er belønning nok i sig selv!!
5. Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Civile:
Kent Højer Nielsen blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af
Ann-Charlotte Jensen
Boye Benzon Benzoni
Jeanette Sjølin
Thomas Nord-Larsen
som alle blev valgt sidste år.

Ledere:
Stenni Jensen blev valgt for 2 år
Thomas Velsboe Fremlev blev valgt for 2 år
Kim Andersen blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af
Anders Nordentoft Velsboe
Rikke Velsboe
som begge blev valgt sidste år

Unge:
Benjamin Sjølin blev valgt for 2 år
Ann Helene Sæter Kuggerig blev valgt for 2 år
Anders Burlin blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af
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Anna Velsboe
Ulf Molich
som begge blev valgt sidste år.

7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Følgende blev valgt for 1 år:
Civile:
Kira Borges
Niels Andersen
Ledere:
Lisbeth Vester Olesen
Unge:
Lars Jensen
8. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
Følgende blev valgt for 1 år:
Anna Velsboe
Camilla Gislinge.
9. Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende blev valgt for 1 år:
Thomas Nord-Larsen
Anna Velsboe
Kim Andersen
Kira Borges
Camilla Gislinge
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Hans Clausen blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Ingrid Cederholm blev valgt for 1 år.
11. Eventuelt:
Ole Dalskov fra divisionen gjorde rede for Ege divisions opbygning og
medlemsantal. Han orienterede om at der var en oversigt over
divisionsarrangementer på Ege Divisions hjemmeside, men fremhævede følgende:
25/4: Divisionsrådsmøde
14/6: Ege Divisions 35 års jubilæum i Bløden i Frederikssund
Divisionssommerlejren i Tokkerbo 2015
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Endvidere oplyste Ole Dalskov at der er oprettet en tilbudspulje, hvor grupperne i
Ege Division kan søge om tilskud til forskellige arrangementer.
Sidst – men ikke mindst – opfordrede Ole til generel opdatering i Blåt medlem.

Thomas Nord-Larsen reklamerede for Stafet for livet d.14-15/ 6. Man kan melde sig
til på hjemmesiden eller forhøre sig hos Anna Velsboe og Jacob Cowland, da de
står for Stenlændernes del af arrangementet.
Endvidere oplyste Thomas at han stopper som formand ved næste års
grupperådsmøde.

Niels Vodskov orienterede om Spejdermuseet på Maglevad. De vil rigtig gerne
bruges – både til arrangementer hos Stenlænderne, men også gerne af andre
spejdergrupper og folk med interesse i øvrigt. Han fortalte at de netop har været i
TV 2, har udlånt spejdertelt til Nordisk film og får besøg af en spejdergruppe fra
Birkerød.
Jeanette Sjølin fortalte om Familielejren der i år afholdes 23-24/8 på Høbjerghus i
Helsinge.
Anders Nordentoft Velsboe fortalte om planer for Familiespejd indeholdende
introduktion til spejderlivet. Konceptet udvikles i det kommende år.

Dirigenten afsluttede herpå mødet kl. 20:10 med tak for god ro og orden.

Morten Frederiksen
Dirigent

Thomas Nord-Larsen
Formand
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Bilag 1:
Bestyrelsesformandens beretning

Bilag 2:
Gruppelederens beretning

Bilag 3:
Stenlændernes budget 2014/2015

Bilag 4:
Stenlændernes udviklingsplan for 2014
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