Referat af Alugod Grupperådsmøde 2S.februar 2019

a. Valg af dirigent og referent.
Bjarne van Reeuwijk blev valgt som dirigent og Benedikte Schaltz blev valgt som referent

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Formanden for bestyrelsen, Jakob Skipper fortalte om året, der gik.
Der har i år været en nettotilgang af ledere i gruppen, sådan at der nu i alt er 2g spejderledere. Der
er etableret et nyt gruppelederteam med tre erfarne spejderledere. Det består af Heñrik Wenøe
(gruppeleder), Tine Skovlund og Frederik Høysholdt. Det er gruppelederteamet, som koordinerer
gruppens arbejde og afholder fx ledermøder, sørger for udviklingsplan, ligesom teamet rekrutterer
nye ledere og yder stgtte til afdelingsledelserne. Den samlede kreds af sþejderledere kalder vi
gruppeledelsen og de'sørger for at planlægge og gennemføre det store daglige arbejde for alle
vores spejdere.

Thomas Mosdahl stopper efter 8 år som kasserer. Tak til Thomas for indsatsen.
Bestyrelsen har heldigvis fundet et forslag til afløser for Thomas. lvan Toftegaard Carlsen, der er
far til Signe i Galler patruljen, stiller op som kasserer. lvan er aktuar i et penéionsselskab.

Vi har søgt og fået 120.000 kr. fra fonde det seneste 1% àr til specifikke formå|. I 2o1T fik vi 25.000
kr. fra Ellen og Carl Tafdrups mindelegat til nye telte og i 2018 fik vi fra samme fond 56.000 kr. til at
bygge nye kærrer til troppen. I januar fik vi 10.000 kr. fra Nordea fonden og 27 .816 kr. fra Dansk
Ungdoms Fællesråd lokalforeningspulje til etablering af ny bålplads. Derudover transporterede
Blue Water Shipping gratis materiellet til troppens sommertur til Tjekkiet. Tak til alle for bidragene.
Det har givet gruppen et værdifuldt supplement til økonomien og til nyetablering og renoveriñg.
Alugod får 85.000 kr. fra Spejdernes Genbrug. Derudover giver Spejdernes Genbrug midler til
diverse godgørende formå|.
Som tak til spejdere og forældre holder Spejdernes Genbrug ekstraordinær åbning i Spejdernes
Genbrug om aftenerr 25. april kl. 17-20 for deltagere i spejdergrupperne, hvor derér mulþhed for
at komme uden om køerne.
12018 har der været mange børni hytten ud over spejderne. Ryet Børnehus bruger den som
udflugtsmåltil bl.a. rytmik, og fra oktober måned har Nørreskovens Børnehus Orugt nytten en time
om morgenen og om eftermiddagen, mens børnehaven renoveres. Kan vi hjælpe kommunen
"uden for spejdertid", gøt vi det gerne.
Tak til alle forældre for al den hjælp, vi får, og tak for at I støtter op om spejderarbejdet i Alugod.
Og ikke mindst tak til alle de aktive spejderledere, der hver uge gør en kæmpe indðats.
Henrik wenøe fortalte om nye konkrete spejderaktiviteter i Alugod i 201g:
Der blev holdt fælles start på spejderåret med oprykning i august måned for alle afdelinger på
Gisselfeldtengen - et arrangement, hvor rigtig mange spejdere og forældre deltog.
L

Et andet nyt arrangement i 2018 var "The Walker" vandreture, hvor medlemmer, forældre, og
søskende kan komme med ud og gå. Det har været en stor succes med mange deltagere t*ia,
der 50 deltagere til seneste vandretur i sidste weekend.
Endnu et nyt arrangement var "sov ude". Det var åbent for alle og der deltog ca. 40
mennesker.
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c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
Thomas Mosdahl forelagde de væsentligste punkter i regnskabet, der var udsendt forud for mødet.
Regnskabet lægger sig stort set op af budgettet - bortset fra nyrenoveringer, som i hovedsagen er
finansieret af legater.
Regnskabet blev godkendt.

d. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommdt forslag.

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
l. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år
Henrik Wenøe fortalte om udviklingsplanen. Ud over det traditionelle spejderarbejde, lægges der
vægt på princippet om at børn leder børn, samarbejde og naturen. I de kômmende år vilÀaturen vil
blive opprioriteret. Desuden vil vi arbejde på, at spejderne bliver "sejere" ved at give dem passende
alderssvarende udfordringer. Dette med henblik på at give dem støire robusthed.
Der vil blive afholdt kursus for ledere og bestyrelsen af korpsrådet med henblik på at vore ledere
bliver endnu bedre.

2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikting, spejderarbejde m.v.
Der er ingen beslutninger.

3. Vedtagelse

af budget for indeværende år, herunder fastsættetse af medlems-kontingent

Der er lagt et budget med et overskud på godt 7.000 kr. Der er derfor ikke forslag om at forhøje
medlemskontingentet.
Af særlige omkostninger kan nævnes, at vi har fået en ekstraregning på vand på 20.000 kr., som
er indeholdt i budgettet. Derudover er der afsat penge tiljakker til spejderlederne. En del af
udgifterne tiljakkerne vil vi søge om at få refunderet hos kommunen. Êndelig er der hensat 50.000
til renovering af badeværelset i hytten.
På forespørgsel oplyste kassereren, at rådighedsbeløbet gives til afdelingerne til det ugenflige
spejderarbejde.
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Formanden oplyste, at det ikke er et formål at spare op eller opnå en bestemt formue. Men der
skal være "midler at tage af'til det løbende spejderarbejde, sommerlejre mv., renovering af hytten
OSV.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen indstiller, at der er 13 medlemmer af bestyrelsen for Alugod. Det blev vedtaget.

g. Valg til bestyrelsen af:
1. Bestyrelsesformand
Jakob Skipper var ikke på valg i år

2. Kasserer
lvan Toftegaard Carlsen stillede op og blev valgt.

3. Unge
Julie Rugh van Reeuwijk og Marie Brøgger Jensen genopstilrede og blev valgt
Freja Frigg Artby var ikke på valg i år.

4. Ledere, herunder mindst en gruppeleder
Susanne Dybdahl og Henrik Wenøe genopstillede og blev valgt

5. Forældre
Lis Vedel genopstillede og blev valgt.
Benedikte schaltz, Morten van Reeuwijk, suóanne Engkilde, Bjarne Husted og
Bjarne van Reeuwijk var ikke på valg i år.

6. Suppleanter
Der vælges ikke suppleanter

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Marie Brøgger Jensen og Dea Skipper blev valgt som repræsentanter til Kropsrådet den 17
november.
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i. Valg af gruppens fem medlemmer af

Divisionsrådet

Jakob Skipper, Bjarne van Reeuwijk, Tine Skovlund, Kira Kaysfeld og Marie Brøgger stillede op og
blev valgt.

j. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
Bestyrelsen indstiller Mogens B. Andersen til genvalg som revisor. Han blev valgt.

l. Eventuelt
Der var ikke punkter under eventuelt.

Preview for det kommende år
Gruppeleder Henrik Wenøe fortalte om aktiviteterne i det kommende år og præsenterede
kalenderen for det næste år. Der er flere nye initiativer i 2019/20. Kalenderen ligger på
hjemmesiden.
Forældreaktiviteter: Hyttevedligeholdelse 5. maj og 22. september
Tine Skovlund præsenterede de nye initiativer i 2019. Der har allerede været et par temauger.
Seniorerne byggede fx en sauna ved Furesøbad, som de fleste spejdere har afprøvet. Minierne
havde saunauge i svømmehallen. Desuden har der været Tænkedagsuge. Der kommer derudover
en Kanouge, hvor alle afdelinger har en kano-aktivitet.
Desuden er der planlagt en Pioneruge, som kulminerer med dette års "Sov-ude" arrangement. Det
kombineres formodentlig med "lkke røre-jorden" arrangement.
Der arrangeres sommerlejre i de forskellige afdelinger:
Familiespejd har en enkelt overnatning ude. Nørreskov skal til Næstved, Ryet og juniorerne skal til
Vordingborg. Troppen skal til lrland.

Dirigent:

Værløse d.
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ß,
Bjarne van Reeuwijk
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