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

DAGSORDEN
1.

Valg af dirigent og referent

Sofus Grum Schwensen blev valgt som dirigent. Jacob Trier blev valgt som referent.
Sofus konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til mødet.

2.

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Bestyrelsesformanden fremlagde bestyrelsens beretning. Årets aktiviteter er lagt i en
smal bestyrelse og fokuserede arbejdsgrupper. Denne organisering vil bestyrelsen
gerne fortsætte. Dog med forslag om to yderligere forældre i bestyrelsen. På sigt behov
for ny formand og kasserer.
Lederberetninger:
● Familiespejder: Kører godt med to ledere. Planer om flere overnatninger i 2019.
● Mini: Stadig mange minier. 30-35 nye spejdere per år. Udskiftning blandt
lederne. Ny struktur med weekendmøder jan-feb.
● Junior: Brian juniorleder frem til sommer pga. da de øvrige ledere desværre ikke
kan fortsætte. Mange gode aktiviteter.
● Trop: Udskiftning blandt ledere. Begejstring, fællesskab og gå-på-mod. Sjov med
karruseller. Fællesskab på udlandstur.
● Klan: Udskiftning blandt medlemmer/ledere. Mange gode aktiviteter. Beretning
godkendt.
● Gruppeleder: Inspiration og udvikling. Navneændring: Valhalla Gruppe –
Spejderne i Brabrand. Ny hjemmeside. Fokus på værdibaseret spejderarbejde.
Udviklingsplan (tilgængelig på hjemmeside).
Alle beretninger blev godkendt.
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3.

Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse

Kassereren fremlagde regnskabet. Der er fgd økonomi generelt, med et stort overskud
til hyttefonden. Regnskabet blev godkendt.
4.

Behandling af indkomne forslag - Se Bilag 1:
○

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

Projekt vedr. ny hytte blev fremlagt. Arbejde godt i gang, med tilsagn fra Aarhus
Kommune på en del af projektsummen. Ønske om flere medlemmer i hytteudvalget,
gerne med forstand på økonomi/moms.
Arbejdsgruppen bemyndiges til at arbejde videre med projektet og indgå økonomisk
bindende aftaler på gruppens vegne. Endelig projekt fremlægges på grupperådsmøde,
evt. ekstraordinært. Enstemmigt vedtaget.
○

Ændring af alderssammensætnig og etablering af Mikrogren (Lederne)

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5.

Arbejdsgrupper 2019 - Se Bilag 2

Grupperådet støttede op om beslutningen om fortsættelse af arbejdsgrupperne i 2019
og enkelte af grupperådets deltagere skrev sig på som deltagere i følgende
arbejdsgrupper:
● Skt. Hans arrangement
● Hytteudvalg
● Hyttevedligeholdelsesudvalg
● Kalenderudvalg

6.

Udviklingsplan 2019 - Se Bilag 3

Udviklingsplanen blev gennemgået og godkendt af Grupperådet.

7.

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. Se Bilag 4
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Nyt budget med fokus på indtjening til hyttefonden. Grupperådet godkendte
budgettet.
Forslag om forhøjelse af kontingent med virkning fra 1/7-19, som beskrevet i bilag, blev
godkendt.
8.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer - Se Bilag 4

Øges fra 7+ 2 suppleanter til 9+ 2 suppleanter, såfremt det er muligt. Godkendt af
grupperådet.
9.

Valg til bestyrelsen Se - Bilag 4

○

Bestyrelsesformand Jette Haustrup Mortensen, kasserer Mikael
Mikkelsensamt de nuværende 2 forældremedlemmer Sara Kruse og
Steffen Brandbyge i bestyrelsen er ikke på valg i år og fortsætter således i
2019.

○
○
○
○
○

10.

Ingen yderligere forældre til kandidater til bestyrelsen. Dermed ingen
nyvalg og ikke valg af kassererassistent og næstformand
Gruppeleder – Jesper Kikkenborg Rossel er ikke på valg i år.
Leder Line Lausen blev valgt.
Ung spejder: Alice Grum Schwensen blev valgt.
Suppleanter: Per Gissel Gisseløe og Sofus Grum Schwensen blev valgt

Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet

Valdemar Dahlgaard og Morten Birk blev valgt.
11.

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

Morten Birk blev valgt.
12.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Jørgen Enkelund blev genvalgt.
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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.

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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