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Vedr. pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag 1: Bemyndigelse til bestyrelsen 
vedr. etablering af nye spejderhytte
Grupperådet bemyndiger det af be-
styrelsen nedsatte hytteudvalg til at 
etablere en ny hytte på Høiriisgårdsvej, 
herunder indgå de fornødne aftaler 
med entreprenør mfl. Anlægsbudget-
tet må maksimalt udgøre 3,65 mio. kr., 
men kan udvides til 4 mio. kr. hvis der 
opnås yderligere støtte fra fonde og 
sponsorater.

Grupperådet bemyndiger endvide-
re bestyrelsen til at optage et lån fra 
Kommunekredit på maksimalt 1 mio. 
kr., understøttet af en garanti fra Aar-
hus Kommune.

Baggrund:
Hytteudvalget har siden sidste Grup-
perådsmøde arbejdet med følgende:

Endeligt fastslå at bedst tilgængelige 

placering af ny hytte er på egen grund 
på Høiriisgårdsvej
Udarbejdet tegninger til ønsket hytte 
med udgangspunkt i ledernes øn-
sker og under de begrænsninger som 
Lokalplanen og grundens udformning 
giver.
Udarbejdet udbudsmateriale, som er 
sendt i udbud med henblik på at opnå 
lavest mulige pris. Vi har endnu ingen 
prisindikationer.
Søgt alle relevante fonde, desværre 
med begrænset succes. Vi søger fort-
sat og håber på succes med lokale 
virksomheder.

Finansieringsforslaget ser derfor ud 
som følger:
Tilskud fra Anlægspuljen 1.695.00

Engen opsparing Ultimo 2019 800.000

Egen opsparing 2020 105.000

Sponsorat Hobro Sparekasse 50.000

Lån fra kommunekredit 1.000.000

3.650.000

Lånet fra Kommunekredit vil forment-
lig løbe over 20 år og vil blive optaget 
med fast rente, så lånets ydelser er 
kendte og Valhalla Gruppe dermed 
ikke får uforudsete omkostninger. De 
samlede ydelser på lånet vil udgøre 
omkring 50 tkr., fx svarende til over-
skuddet på Skt. Hans festen 2019. De 
seneste 2 år har Valhalla Gruppe haft 
et gennemsnitligt årligt overskud på 
90 tkr.

Den nye hytte vil medføre ekstra om-
kostninger til rengøring, alarm, vedli-
gehold, ejendomsskat mm., men disse 
vil stort blive modsvaret af en stigning 
i lokaletilskuddet fra kommunen. Alt i 
alt vurderes Valhalla Gruppes økonomi 
at forblive sund efter opførelse af ny 
hytte med den foreslåede finansiering.
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Valg af dirigent og referent
Sofus Grum Schwensen blev valgt som 
dirigent og Peter Frost-Møller som refe-
rent. 
Sofus konstaterede, at der var indkaldt 
rettidigt til mødet. 

Beretning fra bestyrelsen og 
ledergruppen
Beretning - godkendt med henvisning 
til udsendte beretning. 
Lederberetninger

Alle beretninger blev godkendt. 

Årsregnskab 2019
Kassereren fremlagde regnskabet. Der 
er god økonomi generelt, med et stort 
overskud til hyttefonden. Regnskabet 
blev godkendt. 

Behandling af indkomne for-
slag
Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. 
etablering af ny spejderhytte. 
Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. ny 
spejderhytte: Enstemmigt vedtaget. 

Udviklingsplan 2020
Udviklingsplanen blev i hovedtræk gen-
nemgået og godkendt af Grupperådet. 

Vedtagelse af budget for in-
deværende år, herunder fast-
sættelse af kontingent
Nyt budget med fokus på indtjening til 
hytte. Grupperådet godkendte budget-
tet.

Fastsættelse af antallet af be-
styrelsesmedlemmer
Godkendt

Valg
Følgende blev valgt på grupperådsmø-
det

Bestyrelsen

• Sara Kruse (Bestyrelsesformand), 
valgt til bestyrelsen for 1 år. 

• Jes Brorsbøl (forældre) valgt til be-
styrelsen for 2 år. 

• Mikael Mikkelsen (kasserer), Valg for 
2 år

• Per Smedegaard ( forældre), Valgt 
for 2 år

• Jesper Kikkenborg Rossel ( gruppe-
leder) 

• Valdemar Dahlgaard ( gruppeleder) 
• Katrine Tranum (leder) valgt for 2 år.
• Alice Grum Schwensen( Ung spej-

der), ikke på valg.  
• Per Gissel Gisseløe (suppleant)
• Jette Haustrup Mortensen (supple-

ant)

Bestyrelsen konstituerede sig med for-
mand sidst på Grupperådsmødet. 

Valg af gruppens to medlemmer til 
Korpsrådet 
Morten Birk og Villads Bruun Christen-
sen blev valgt.

Valg af gruppens fem medlemmer af 
Divisionsrådet 
Magnus Skovgaard Koch og Villads 
Bruun Christensen.  
 
Valg af revisor og revisorsuppleant
Jørgen Enkelund blev genvalgt.

Eventuelt
Gruppeleder takkede på vegne af hele 
gruppen Jette for hendes store indsats 
som formand for Valhalla Gruppe de 
sidste 6 år. 

Formand Sara Kruse / Dato Dirigent Sofus Grum-Schwensen  /   Dato
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