Grupperådsmøde 2019
25. februar 2019 - 17.30 - 19.30 Brabrand Sognegård

DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

3.

Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse

4.

Behandling af indkomne forslag - Se Bilag 1:
1.

Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. projekt til etablering af nye
spejderhytte og faciliteter ( Bestyrelsen)

2. Ændring af alderssammensætnig og etablering af Mikrogren (Lederne)
5.

Arbejdsgrupper 2019 - Se Bilag 2

6.

Udviklingsplan 2019 - Se Bilag 3

7.

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. Se Bilag 4

8.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer - Se Bilag 4

9.

Valg til bestyrelsen Se - Bilag 4

10.

Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet

11.

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

12.

Valg af revisor og revisorsuppleant

13.

Eventuelt
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Bilag 1
Forslag 1: Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. projekt til
etablering af nye spejderhytte
Grupperådet bemyndiger det af grupperådet nedsatte hytteudvalg til at arbejde videre
med planerne om at etablere en ny hytte til erstatning for den eksisterende hytte på
Høiriisgårdsvej. I ansøgningen til Aarhus Kommune om støtte, er projektrammen
oplyst til 5,5 mio. kr. Udvalget skal også søge afklaret, om projektet skal søges realiseret
på den nuværende grund eller på en anden egnet grund. Med henblik på at fremskaffe
tilstrækkelig kapital til projektets gennemførelse, ansøger hytteudvalget på gruppens
vegne alle relevante fonde og lignende om økonomisk og/eller materiel støtte til
projektet. Grupperådet bemyndiger udvalget til at indgå økonomisk bindende aftaler
med relevante rådgivere. Når hytteudvalget har udarbejdet et projektforslag og
fremskaffet den fornødne finansiering, forelægges forslaget i et grupperådsmøde til
endelig beslutning.

Forslag 2: Ny grenstruktur i Valhalla Gruppe
Valhalla Gruppe har i flere år haft en relativ stor tilvækst, som startede med
introduktionen af familiespejd i 2014-15. Det har lagt et stort pres på især minigrenen,
der ikke længere er så mini.
Vi vil derfor gerne introducere en ny gren - mikrogrenen for at skabe plads til flere
spejdere og tilbyde spejderforløb der passer aldersgrupperne bedre. Vi ønsker ikke at
skubbe aldersgrænsen for familiespejder da vi oplever at det passer rigtigt godt med at
familiespejd er i det sidste BHV år og 0.kl. Ved at presse en toårig mikrogren ind
skubber vil til alderssammensætningen gennem alle grenene og forkorter tropstiden
med et år.
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Vi indstiller derfor Grupperådet til at godkende, at vi etablerer en mikrogren i august
2019 og over en periode på 2 år justerer aldersfordelingen grenene imellem.

Mål
Målet er om to år at have indfaset en ny aldersinddeling i grenene med to hovedformål.
For det første at få etableret en mikrogren samtidig med, at 0.klasserne forbliver
familiespejdere. For det andet at mindske aldersspændet i troppen, så den fremover
kun dækker 7.-9. klasse.
Samtidig ønsker vi at gøre aldersspændet mellem de nyoprykkede tropsspejdere lidt
kortere end i dag.

Arbejdsgruppe
Mette, Katrine TT og Jesper

Tidslinje
Ændringen skal indfases over to år, så spejderne i god tid er varslet om, hvornår de
rykker op næste gang. Det betyder, at der i det første år kun er ændringer i forhold til
mikro og mini, mens det i andet år betyder, at junior og trop ikke får oprykkere.
Spejderåret 2019/2010 (overgangsår)
●

Familiespejder: Sidste år i bhv + 0.klasse (2 ledere)

●

Mikrogren: 1.-2. klasse (4 ledere)

●

Minigren: 3. klasse (3 ledere)

●

Juniorgren: 4.-5. klasse (3 ledere)

●

Troppen: 6.-9. klasse (2 ledere)

●

Ungklan: 16-24 år (1 leder)

Spejderåret 2020/2021 (fuld indfaset)
●

Familiespejder: Sidste år i bhv + 0.klasse (2 ledere)

●

Mikrogren: 1.-2. klasse (4 ledere)
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●

Minigren: 3.-4. klasse (4 ledere)

●

Juniorgren: 5.-6. klasse (3 ledere)

●

Troppen: 7.-9. klasse (2 ledere)

●

Ungklan: 16-24 år (1 leder)
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Bilag 2
Ad pkt. 5: Fortsættelse af arbejdsgrupper
Bestyrelsen foreslår, at de etablerede arbejdsgrupper fortsætter. Arbejdsgrupperne
udfører forskellige afgrænsede arbejdsopgaver af stor betydning for spejderne i
Valhalla Gruppe.

Arbejdsgrupper
Har du lyst til at hjælpe i en af grupperne? Du får mulighed for at melde dig på
Grupperådsmødet - ellers via mail.
Vi sørger fra bestyrelsens side for at være repræsenteret i alle arbejdsgrupperne, så der
er nogen med, som har prøvet det før. Derudover har vi skrevet de fleste procedurer
ned - så det er lige til at gå til.

Sankt Hans
(marts - juni)

Kalender
(august - november)

Valhalla Gruppe afholder Skt. Hans ved
søen.
Vi skaber synlighed, giver Brabrand en
god aften - og tjener 30-40 tkr. som
går til spejderaktiviteter.
●
●
●
●
●
●

Planlægge og koordinere aftenen, fx
finde Skt. Hans taler og musiker
Praktiske aftaler med forskellige og
indhente tilladelser hos myndigheder
Markedsføring
Finde præmier til tombola og
andedam
Koordinere forældre- og spejderhjælp
til boder og aktiviteter
Koordinere opbygning og nedtagning
af pladsen

Nye spejderfaciliteter
(løbende)

Valhalla Gruppe uddeler hvert år en
papirkalender i Brabrand med
annoncer. Vi tjener 15-20 tkr., som
går til sommerlejre. Troppen (6-9. kl.
spejderne) har ansvaret hvert andet
år - de andre år er vi fælles om det. I
år er det et fælles ansvar.
●
●
●

Sælge annoncer til årskalender
Sætte kalender op og aftale med
trykkeri
Koordinere uddeling

Vedligehold af spejderhytte og
område
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(efter behov)
Vær med i processen hvor vi etablerer
nye inden- og udendørs faciliteter til
spejderarbejdet og nedlægger den
gamle hytte
●
●

Ansøge om midler hos fonde etc.
Koordinere etablerings- og
byggeproces

Hytten, omgivelserne og området med
de små spejderhytter skal
vedligeholdes og måske skal der ske
små forbedringer?
●
●
●

Have overblik over behov og ønsker
fra lederne.
Arrangere arbejdsdage
Sørge for græsslåning ved de små
hytter

Bilag 4
Ad pkt 7: Fastsættelse af kontingent
Med henblik på at styrke Valhalla Gruppes økonomi og tilvejebringe tilstrækkelig
egenkapital til gennemførelse af det planlagte hytteprojekt, ændres
medlemskontingentet således med virkning fra 1. juli 2019:
●

Aktivt medlemskab ændres fra 500 kr til 600 kr pr. halvår

●

Aktivt medlemskab familiespejd ændres fra 250 kr. til 300 kr. pr. halvår.

●

Passivt medlemsskab ændres fra 275 kr. til 325 kr. pr. halvår

En forudsætning for at opnå det kommunale anlægstilskud fra Aarhus Kommune er, at
Valhalla Gruppe selv skyder likvide midler i projektet svarende til 15% af
anlægssummen.

Ad pkt. 8: Fastsættelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller til, at vi i Valhalla Gruppe udvider bestyrelsen med forældre, som
vil varetage opgaven som hhv. næstformand og kasserer-assistent. Bestyrelsen
suppleres fortsat af arbejdsgrupper som i samarbejde med bestyrelsen og lederne
udfører nogle af gruppens opgaver.
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Ad pkt. 9: Valg til bestyrelsen
●

Bestyrelsesformand, kasserer samt de nuværende 2 forældremedlemmer i
bestyrelsen er ikke på valg i år og fortsætter således i 2019.

●

Gruppeleder genopstiller

●

Næstformand.

●

Kasser-assistent

●

1 leder skal vælges - Line genopstiller

●

1 ung spejder skal vælges.

●

1-2 forældresuppleanter skal vælges.
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