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Grupperådsmøde 22. februar 2020 kl. 9:00 

Dagsorden 

a) valg af dirigent og referent 

 Bestyrelsen foreslår Malene Iskov som dirigent  

b) beretning 

c) årsregnskab 

d) indkomne forslag  

e) væsentlige beslutninger om fremtiden, herunder 

 udviklingsplan og budget 

 kontingent – bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent 

f) fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

 bestyrelsen anbefaler en uændret sammensætning 

g) valg til bestyrelsen 

Bestyrelsen blev i 2019 valgt for en to-årig periode, hvorfor der som udgangspunkt ikke 

skal gennemføres valg. Jonna Kristiansen ønsker dog at udtræde af bestyrelsesarbejdet.  

 

Bestyrelsen består i dag af: 

Esge Homilius, formand (M: 23629882) 

David Hummeluhre, kasserer 

Jette la Cour Landergren, gruppeleder (M: 25250381) 

Jakob Iskov, gruppeleder 

Kerstin Høft Homilius, spejder 

Jonna Kristiansen, forælder (ønsker at udtræde) 

 

Der er allerede et par forældre, som har vist interesse for bestyrelsesarbejdet. Andre 

kandidater er meget velkomne! 

 

h) valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

i) valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 

j) valg af revisor og evt. en revisorsuppleant 

Bestyrelsen foreslår at vores nuværende revisor Hanne Otte vælges som revisor og at 

Malene Iskov vælges som revisorsuppleant 

k) eventuelt 

Referat 

Indledning af gruppeformand Esge Homelius.  

Punkt A 

Valg af dirigent: Malene Iskov.  

Valg af referent: Kirsten Rossen 

Punkt B 

Beretning fra gruppens grupper. 

 

Esge fortæller om bestyrelsens arbejde. Gruppens økonomi, tanker om bestyrelsens omkring 

huset og hvordan kan det bruges ud over det spejder arbejde der foregår om aftenen.  Og 

hvordan kan spejderne være med til at styrke det gode sammenhold i Hammelev. Derudover 

blev der snakket om den gode oplevelse hvor spejderne i år, var blevet ”inviteret” med til 

borgerbudgettering.   
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Jette fortæller om gruppen. Hæfter bilag ved referat.  

 

Anne Mette fortæller om minier. Voksne: Joline, Jens. Minier er 15 børn. Torsdag kl. 18-19.30 

– skaber modige børn.  

Bl.a. Førstehjælp, nissehuemærke, spejderhjælp og patruljearbejde.  

 

Nina fortæller om Junior. Børneantallet er her 17.  Sammen med Esge, Benjamin og i løbet af 

2019 kom Michael til.  

Mange store tanker omkring opstarten, og har sat mange ting i søen. Men måtte indse at tiden 

var for knap på de onsdage aftner. Der er lavet en aktivitetsplan, som kører nogenlunde.  

De har deltaget i dividusdag, og frederikshøj.  

De har taget bålmærke, smagsdommere, koderhoveder, nissehuemærke, arbejdet med 

kompas.  

Og planen er lagt godt ud for 2020. 

 

Jette beretter om troppen.  Troppen er nu på 8 spejdere, og 5 på ”stand-by” pga. efterskole.  

Jette og Jakob står for dette. Se vedhæftet bilag. 

Punkt C 

Årsregnskab fremlægges ved David. Vedhæfter regnskab og balance.  
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Punkt D 

Indkommende forslag – ingen indkommende forslag.  

Punkt E 

Væsentlige beslutninger om fremtiden. Gruppens udviklingsplan.  

 

Jette fortæller om spejderdelen. Hvordan kan man udvikle børnene. Vedlægger bilag.  

Esge fortæller om arbejdet med at få forældrene mere involveret. Vedlægger bilag.  

 

Synlighed af hvad der skal hjælpes med.  Bl.a. afkrydsning på tilmelding til ture mm.  

Opslagstavle udenfor hvor der står hvad der skal laves! 

Gram gruppe: sommerafslutning – med hele familier, som deltager i et løb. Og afsluttes med 

grillfest. Lederne skal blande sig med forældrene. 

Byggedag - med liste ud på forhånd om hvad der skal ske.  Males, tømres mm.  
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Aktivitetsliste over hvilke aktiviteter der skal hjælp til. Med tovholder på i forhånden. Sendes 

med ud med aktivitetslisten over spejderarbejdet. Der sendes et forslag til gruppelederen, fra 

Gram hvaler.  

 

Der er ingen beslutninger der skal vedtages.  

Budget løbes igennem. Se vedhæftet. Budget vedtages.  

Kontingentet forbliver uændret.  
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Punkt F 

Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer. Der er 6 medlemmer. Formand, gruppeleder, 

kasserer og 3 øvrige medlemmer.  

Punkt G  

Valg af bestyrelse  

Formand Esge - er ikke på valg. 

Kassere David - er ikke på valg.  

2 unge 15-23 år. Kerstin og Jakob. Er ikke på valg.  

Gruppeleder Jette - er ikke på valg.  

Forældremedlem Jonna – ønsker ikke genvalg.  

Jesper Uhd Touray melder sig – far til Magnus, der er juniorspejder. Er valgt.  

Der vælges ingen suppleanter.  

Punkt H 

Valg til korpsråd – hvert år. Sidste år var det Jonas og Jette. De modtager genvalg. Er valgt.  

Punkt I 

5 medlemmer til divisionsråd – hvert år. Esge, Jette og Jonas var valgt sidste år.   Deltagelse 

til generalforsamling den 19/3 2020.  

Esge, Jette, Jakob modtager genvalg. Benjamin og Michael bliver valgt.  

Punkt J 

Revisor: Hanne Otte modtager genvalg. Er valgt.  

Revisorsuppleant: Malene blev valgt.   

Punkt K 

Esge slutter af med at sige tak til fremmødte og for deltagelse.  

 

 

 

 

 

 

 

Malene Iskov 

Dirigent 

 Kirsten Rossen 

Referent 

 

 

 

Bilag: Regnskab 

 Budget 

 Noter fra grenenes beretninger og gruppens udviklingsplan 
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Noter til beretning fra bestyrelsen 

Bestyrelsens møder 2019/20 

1. Marts 

15. Maj 

17. Juni 

7. November 

15/5-19 Niveau for deltagerbetaling for deltagelse i ture, sommerlejre mv. 

Et arrangement bør som udgangspunkt hvile i sig selv 

Deltagerprisen for dyrere arrangementer fx sommerlejre bør drøftes inden deltagerbetalingen 

meldes ud 

Lederne betaler som udgangspunkt ikke 

17/6-19 Budget, herunder udvikling af spejderhusets rammer og håndtering af lånet 

Vi betaler knap 15.000,- på lånet om året og kan indfri det for godt 75.000,-. Den resterende 

løbetid er (så vidt vi husker) 8 år, hvorved vi kommer til at betale omkring 45.000,- ekstra for 

at lade lånet løbe i stedet for at indfri det, eller knap 6.000,- om året i løbetiden 

17/6-19 Udlån af spejderhuset 

Det blev aftalt at tilbyde børnehaven og skolen at låne pladsen ved spejderhuset og give dem 

en nøgle. 

Esge tager kontakt. 

7/11-19 Forårets generalforsamling 

/ Skal vi holde generalforsamlingen på en anden måde end vi plejer? 

/ Hvornår holder vi generalforsamling 

 

Vi holder generalforsamling lørdag den 22. februar som et familiearrangement i anledning af 

Spejdernes Tænkedag 2019. 

 

/ Hvem ønsker at fortsætte i bestyrelsen og har vi evt. nye kandidater på vej? 

Jonna vil gerne udskiftes - så vi må på jagt efter et nyt bestyrelsesmedlem 

7/11-19 Kontingenter 

Har vi tænkt os om, da vi satte efterskolespejdernes kontingent ned til det halve? Det dækker i 

følge Jette ikke korps- og divisionskontingent? 

  

Kontingentet udgør i år 600 kr., hvoraf 360 kr. går til korpset og divisionen (så vidt vi husker). 

Det blev dog aftalt at bibeholde efterskolekontingentet på 300 kr. for at fastholde spejderne, 

så de forhåbentlig vender tilbage til gruppen efter deres efterskoleophold. 

Borgerbudgettering 

Vi f ik penge til en tipi! 

 

”Kære bestyrelse 

 

Der har her til aften været afstemning om ønsker til borgerbudgetteringen i Hammelev. 
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Borgerforeningen har haft 50.000,- til fordeling. 

 

Spejderne har søgt om 15.000,- som tilskud til en tipi - og fået tildelt de ansøgte midler! 

 

Dato: 6. november 2019 kl. 20.39.04 CET 

Emne: Så er der stemt! 

 

Kære projektmagere, 

 

Så er der blevet stemt om de 4 projekter. 

 

Der var 92, som kom og stemte – og det synes vi er en f lot opbakning og interesse for 

projekterne. 

 

Styding-projektet f ik 62 stemmer,  

Spejdernes tipi f ik 58 stemmer 

Ungdomsklubben f ik 37 stemmer – 

og Hammelev Forsamlingshus f ik 27 stemmer. 

 

I får besked, så snart Haderslev Kommune har overført pengene til Borgerforeningens konto.  

 

Husk: I får knap et år til at få projekterne realiseret. 

Hvis vi ikke har hørt fra jer, så rykker vi for regnskab ca. start oktober 2020, da der skal 

af lægges regnskab med bilag til Haderslev Kommune senest 1. november 

 

Rigtig god arbejdslyst. 

 

Mange hilsner 

 

Hammelev Sogns Borgerforening, 

 

Anna Marie Bohsen, 

sekretær.” 
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Noter til udviklingsplanen 

#1 Leder og spejderarbejder 

Øge det formelle samarbejde med HSUF - bl.a. med henblik på deltagelse i diverse 

arrangementer 

#2 Forældreengagement og fysiske rammer 

Bestyrelsen ønsker at arbejde for større forældreengagement bl.a. gennem større tydelighed 

om engagementets betydning for spejderarbejdet. Men kunne have en forventning om 

deltagelse i fx 1 arbejdsdag, bidrag til faste opgaver; rengøring, vask, oprydning mv.  

 

Bestyrelsen ønsker at arbejde for at styrke de fysiske rammer for spejdergruppens udeliv bl.a. 

ved etablering af Tipi, hvor vi søger fondsmidler for at skaffe de manglende 10.000 kr. 

(pengene tages evt. af kassen, hvis vi ikke opnår fondsmidler), solsejl ved bålplads samt 

hævet halvtag 


