Ekstraordinært
Grupperådsmøde 2021
11. februar 2021 - på Microsoft Teams

DAGSORDEN
1.

Velkomst ved Formand Sara Kruse

2.

Valg af dirigent og referent
a. Forslag til dirigent:
b. Forslag til referent:

3.

Behandling af indkomne forslag:
a. Forslag om ny hytte:

4.

i.

Morten Birk præsenterer baggrunden for en ny hytte.

ii.

Jesper Herly præsenterer hytten

iii.

Jette Mortensen præsenterer økonomi

iv.

Evt spørgsmål v. dirigenten.

v.

Afstemning om forslag.

Eventuelt

REFERAT
Velkomst ved Formand Sara Kruse
Sara bød velkommen til mødet og glædede sig over den historiske dag i hyttens
historie. Hun takkede Hytteudvalget for en stor indsats.

Valg af dirigent og referent
Dirigent Peter Frost-Møller blev valgt som dirigent og som referent Jacob Trier
(backet op af en elektronisk optagelse af mødet).

Peter takkede for valget og konstaterede indledningsvist, at Grupperådsmødet
var indkaldt rettidigt og korrekt og at der var indhentet behørig tilladelse til at
afholde mødet virtuelt. Peter fortalte om reglerne for afstemning; een stemme
per spejder.

Behandling af indkomne forslag:
Peter konstaterede at der ikke var indkommet andre forslag end det udsendte
forslag vedr. ny hytte.

Forslag om ny hytte:
●

Morten Birk Christensen motiverede behovet for en ny hytte med
udgangspunkt i spejdernes og ledernes behov. Jesper Herly fortalte også
at spejderlivet henover forår og efterår kommer til at foregå udendørs som ledere og spejdere har øvet sig godt på under Corona-restriktionerne.

●

Jesper Herley præsenterede den nye hytte med udgangspunkt i
visualiseringer af den nye hytte. Han gav endvidere en status på
byggeprojektet, herunder at nedrivningstilladelse og nedrivning forventes
at kunne ske snart og at byggeriet forhåbentlig kan startes op i
forsommeren, givet at de nødvendige tilladelser foreligger. Byggeriet
forventes færdigt i efteråret.

●

Jette Haustrup Mortensen præsenterede anlægsbudgettet og den
opnåede finansiering. Hun gennemgik forslaget om at optage lån og
byggekredit på 1,3 mio. kr. i Kommunekredit og forklarede hvordan
driftsbudgettet ser ud efterfølgende.

Herefter var der mulighed for at stille spørgsmål. Der blev spurgt ind til
forventede omkostninger til løst inventar i hytten. Jette og Morten forklarede, at
det afhænger af ambitionsniveau og hvad vi kan få ind i sponsorater - og at vi
formodentlig kan klare os for et mindre beløb.

Afstemning
Der blev stemt om forslaget gennem funktionen håndsoprækning på Teams.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Eventuelt
Under eventuelt fik alle mulighed for at byde ind med punkter.
●

Morten Birk Christensen opfordrede forældrene til at hjælpe.
Hytteudvalget mangler dels hjælp til at søge mikrosponsorater, materialer
og inventar og dels praktisk hjælp til processen (udflytning, lakering

indendørs, indflytning, udearealer). Interesserede bedes skrive til
Jette@valhallagruppe.dk
●

Jacob Trier tilbød at tage hjælp til Erhvervsskolerne for at høre om deres
elever kunne være interesseret i at hjælpe med et udendørs projekt.

●

Praktikken omkring tømning af hytte og midlertidig opbevaring af grej
blev drøftet og kort planlagt.

Sara takkede for et godt møde og glædede sig over resultatet og endnu en
milepæl på vej mod en ny hytte. Hun huskede alle på at der afholdes ordinært
Grupperådsmøde i april måned.
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