Grupperådsmøde 2018
Mandag d. 26. februar 2018 kl. 17.30 – 19.30 i Sognegården på Engdalsvej.
HUSK: tilmelding på www.valhallagruppe.dk senest d. 24.2.
Mandag d. 26. februar inviterer Valhalla Gruppe alle spejderforældre i selskab med spejdere og
søskende til en hyggelig aften med fælles aftensmad, grupperådsmøde og filmaften.
Alle spejdere med forældre og søskende inviteres til aftensmad kl. 17.30. Efter maden hygger børnene
med film, popcorn og saftevand. Tag gerne sovepose og liggeunderlag med ☺
Vi voksne afholder Grupperådsmøde, spejdernes udgave af en generalforsamling. I får mulighed for
at høre, hvad spejderne arbejder med lige nu, hvad der kommer til at ske resten af spejderåret og
hvilke tanker, der ligger bag de aktiviteter, der foregår Valhalla Gruppe.
Vi forslår, at vi i 2018 etablerer en lille bestyrelse. Da der allerede er flere, der har ytret ønske om at
indgå eller fortsætte i bestyrelsen, forventer vi ikke, at det bliver et problem at bemande bestyrelsen men der er naturligvis plads til flere, hvis nogen er interesseret. Som supplement til bestyrelsen
etablerer vi forskellige arbejdsgrupper - og her har vi brug for jeres hjælp. Arbejdsgrupperne yder
konkret, kortvarig og vigtig hjælp.
Læs mere på de næste sider.
På www.valhallagruppe.dk kan du fra starten af februar finde regnskab og budget. Hvis du har forslag
til grupperådsmødet skal de sendes til Jette H. Mortensen senest mandag d. 19. februar.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Gruppeleder Jesper Kikkenborg Rossel, gruppeleder@valhallagruppe.dk eller
Bestyrelsesformand Jette H. Mortensen, j ettehmortensen@hotmail.com
Minimødet er aflyst denne mandag - og aftenen er for spejdere, der har forældre med på slæb :-)
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Valhalla Gruppe - Grupperådsmøde 2017
Mandag d. 26. februar 2018 kl. 17.30 – 19.30 i Sognegården på Engdalsvej.

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 ( Ved deadline ingen forslag modtaget)
5.

Etablering af arbejdsgrupper, se nedensfor

6. Udviklingsplan 2018, se nedenfor
7. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
8. Fastansættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet
11. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet ( 22. marts 2018)
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Ad pkt 5: Etablering af arbejdsgrupper
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en håndfuld arbejdsgrupper, der sammen med bestyrelsen
udfører forskellige hverv. Pt foreslår bestyrelsen 4 grupper, men bestyrelsen kan i løbet af året oprette
flere grupper - det kunne være en kommunikationsgruppe, fundraisinggruppe eller. lign.
Med forslaget ønsker bestyrelsen at gøre bestyrelsen og dens opgaver lidt mindre mod at uddelegere
noget af bestyrelsens hidtidige arbejde til mindre overskuelige arbejdsopgaver og grupper.
Ad pkt 6: Forslag til udviklingsplan 2018
Følgende punkter foreslås til udviklingsplanen 2018:
● Udvikling af gruppen.
○ Punktet dækker bla.a. over at Valhalla Gruppe er i den heldige situation at gruppen
vokser, og vi har ramt grænserne for hvad minigrenen kan rumme. Vi vil som gruppe
derfor arbejde i 2018 med at finde en løsning i de yngste grene således at vi kan rumme
alle de børn i Brabrand der ønsker at være spejdere.
● Vedligeholde af eksisterende hytte og plan for ny hytte samt tilhørende faciliteter inde som
ude.
Ad pkt 8: Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller til at vi i Valhalla Gruppe kører med en minimumsbestyrelse og i stedet opretter
3-4 arbejdsgrupper som i samarbejde med bestyrelsen og lederne udfører nogle af gruppens
opgaver: Skt. Hans, kalenderuddeling, nye spejderfaciliteter og vedligehold af eksisterende faciliteter.
En “lovpligtig” bestyrelse skal som minimum bestå 6 medlemmer i form af en bestyrelsesformand, en
kasserer, en gruppeleder og 3 medlemmer, som er hhv. forældre, ledere og ung spejdere.. De

minimum tre medlemmer skal fordeles lige ml. unge, ledere og forældre. Derudover skal der vælges
1-2 suppleanter. Grupperådet beslutter selv om bestyrelsen skal være større. Alle vælges for 2 år.
Ad pkt 9: Valg til bestyrelsen
●

Bestyrelsesformand, kasserer samt den unge spejder i bestyrelsen er ikke på valg i år og
fortsætter således i 2018.

●

Gruppeleder genopstiller

●

1-2 forældrerepræsentanter skal vælges ind i bestyrelsen. Vi har 2 kandidater - men der er
naturligvis plads til flere interesserede

●

1 leder skal vælges

●

1-2 forældresuppleanter skal vælges

HUSK: tilmelding på www.valhallagruppe.dk senest d. 24. februar

Bilag 1: Arbejdsgrupper
Her ser du bestyrelsens bud på de vigtigste arbejdsgrupper.
Har du lyst til at hjælpe i en af grupperne? Du får mulighed for at melde dig på Grupperådsmødet og ellers kan du sende os en mail.
Vi sørger for 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.

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.

★ 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

★
★
★
★

Sælge annoncer til årskalender
Sætte kalender op og aftale med trykkeri
Fastlægge uddelingsruter
Koordinere spejdernes uddeling af
kalenderne.

Nye spejderfaciliteter
(løbende)

Vedligehold af spejderhytte og område
(efter behov)

Vær med i processen hvor vi etablerer nye
inden- og udendørs faciliteter til
spejderarbejdet og nedlægger den gamle hytte

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

★ Fortsætte dialog med interessenter om
muligheder
★ Skitsere løsning i samarbejde med
lederne
★ Ansøge om midler hos fonde etc.
★ Koordinere etablerings- og byggeproces

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

