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Referat af Stenlændernes
Grupperådsmøde
Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 23. februar 2015 kl. 18:00 på Maglevad
29 stemmeberettigede var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Efter velkomst fra bestyrelsesformand Thomas Nord Larsen gik vi over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent:
Poul Salling blev foreslået og valgt som dirigent.
Klaus Frelling Andersen blev foreslået og valgt til referent.
Dirigenten konstaterede at Grupperådsmødet 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 den 30. januar
2015. Dermed var indkaldelsen rettidigt i henhold til lovene og Grupperådsmødet er
beslutningsdygtigt.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
a) Bestyrelsens beretning ved Thomas Nord Larsen: Se bilag 1.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
b) Ledergruppens beretning ved Anders Nordentoft Velsboe: Se bilag 2.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2014
Thomas Nord Larsen gennemgik årsregnskabet som var lagt på Stenlændernes
hjemmeside.
Årsregnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Det reviderede og godkendte årsregnskabet er vedlagt som bilag 3.
4. Indkomne forslag:
Thomas Nord Larsen kunne meddele at der ikke var modtaget forslag til behandling
under dette punkt.
5. Væsentlige beslutninger om fremtiden herunder planer for indeværende år og
budgettet:
a) Budget
Thomas Nord-Larsen gennemgik posterne og baggrunden for de enkelte indtægtog udgiftsposter i det fremlagte budget for 2015 (bilag 3). Dette år bliver omkostningstungt da alle enheder ved Stenlænderne har tilmeldt sig divisionens sommerlejr og gruppen har besluttet at give et tilskud til lejrprisen på kr. 500 pr. deltager.
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Der var stadig fokus på at få Stenlændernes kassebeholdning nedbragt, men da
bestyrelsen gerne ikke ønsker at bruge hele kassebeholdningen på et enkelt år og
gerne vil have mulighed for at investerer i bedre udendørsfaciliteter og fastholde/forbedre lokalerne på Maglevad samt vedligeholde spejdernes udstyr, blev der
foreslået en kontingentforhøjelse, således at der årligt skal betales kr. 1.250 pr.
medlem.
Dette gav anledning til debat blandt de fremmødte. Nogle var bekymrede over om
det kunne betyde at nogle familier ville fravælge spejder, andre mente at man enhederne kan tage mere reelle priser for sommerlejr, arrangementer og turer.
Flere ledere og forældre mente at der var muligheder for at tjene Stendollars ved at
deltage ved Spilopperne, hvor der kan optjenes 300 kr Stendollars for en weekendvagt.
Flere opfordrede til at der i velkomstfolderen blev gjort mere ud af at beskrive hvad
kontingentet blev anvendt til og ligeledes reklame for mulighederne for at tjene
Stendollers ved at tage vagter ved Spilopperne.
Ved afstemningen blev kontingentforhøjelsen og budgettet vedtaget af alle. Det
godkendte budget er vedhæftet som bilag 4.
b) Fremtidige planer
Anders Nordentoft Velsboe gennemgik planerne for 2015.
Der var bemærkninger til at der i planen er afsat to hyttedage og at Bestyrelsen
meget gerne ser at alle spejdere deltager ved min. en af hyttedagene (spejder med
min en af forældrene). Nogle mente at der evt. kunne opkræves et gebyr ved
udeblivelse, men bestyrelsen vil forsøge at lokke med hyggelige aktiviteter, god
mad og samvær. Der var herefter ikke flere bemærkninger til planen.
Den godkendte plan er vedhæftet som bilag 5.
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Efter forslag fra bestyrelsen blev det vedtaget at bibeholde den nuværende
størrelse af bestyrelsen.
Civile:
 Jan Wiik blev valgt som formand for 2 år
 Ann-Charlotte Jensen, Jeanette Sjølin og Boye Benzoni modtog genvalg for 2
år.
Derudover blev Kent Høyer Nielsen valgt ind i bestyrelsen sidste år.
Ledere:
 Gruppeleder Lisbeth Vester Olesen blev valgt for 2 år.
 Ulf Molin blev ligeledes valgt for 2 år.
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Derudover blev Stenni Jensen, Kim Andersen og Thomas Velsboe Fremlev valgt
ind i bestyrelsen sidste år.
Unge:
 Anna Velsboe og Lars Jensen blev valgt for 2 år
Derudover blev Benjamin Sjølin, Ann H S Kuggerig og Anders Burlin valgt ind i
bestyrelsen sidste år.
7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Følgende blev valgt for et år:
Civile:
Carsten Brix og Tine Østergaard Holm
Ledere:
Ingen
Unge:
Mikkel Hald Rafner
8. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
Følgende blev valgt for 2015: Lars Jensen og Anna Velsboe
9. Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende blev valgt for 2015: Anna Velsboe, Kim Andersen, Tine Østergaard Holm,
Lars Jensen og Ann-Charlotte Jensen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Som revisor blev Dennis Fremlev valgt for et år.
Som revisorsuppleant blev Hans Claussen valgt for et år.
11. Eventuelt:
Bestyrelsen takkede Thomas for hans engagement som formand ved Stenlænderne gennem seks år. Han fik overrakt en fin pakke med vin og chokolade.
Ege division var repræsenteret ved Søren Larsen. Han fortalte at der pt. er 11 spejdergrupper i Divisionen og disse er beliggende i Halsnæs, Frederikssund og Egedal
kommune. For øjeblikket er der 1.022 spejdermedlemmer i Ege division.
I 2015 bliver der afholdt Divisionssommerlejr og der er tilmeldingsfrist i marts.
Søren Havde et program til uddeling med angivelse af de arrangementer divisionen
står for i 2015.
Ege Division har også en del aktiviteter for nye ledere og nye bestyrelsesmedlemmer, som han opfordrede til at relevante fra gruppen deltager i disse.
Uddeling af midler fra tilskudspuljen bliver neddroslet i 2015, da Divisionssommerlejren kræver mange penge.
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Søren opfordrede alle til at deltage i Divisionsrådsmødet fredag den 17. april. Alle
kan deltage og de valgte (jvf. pkt. 9) har stemmeret.
Thomas fortalte at Tambur har plads til alle. Spejdere er meget velkommen til at
deltage også bare for at prøve at spille på et instrument.
Jeanette og Ann-Charlotte opfordrede alle til at deltage på familieweekenden og
ville meget gerne have hjælp til planlægning af weekenden. Ligeledes en invitation
til Hræsvelgr for deltagelse med de sjove aktiviteter.
Morten fortalte om Museet, som tilstræber at have åbent når der er arrangementer
på Maglevad. Andre aktiviteter blandt kustoderne sætter til tider en begrænsning,
men hvis nogle har lyst til at deltage i arbejdet omkring museet, så er man velkommen til at skrive til Morten.
Museet har også en del specialarrangementer for grupper af spejdere. Tidspunkter
kan aftales med Morten.
Dirigenten afsluttede herpå mødet kl. 19:50 med tak for diskussionerne og også for
god ro og orden.
Referatet godkendt
26/2 2015

24/2 2015

Poul Salling, Dirigent

Thomas Nord-Larsen, Formand

Bilag 1: Bestyrelsesformandens beretning
Bilag 2: Gruppelederens beretning
Bilag 3: Godkendt regnskab
Bilag 4: Godkendt budget
Bilag 5: Godkendte planer
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