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1. STRIB GRUPPE
REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDET
Søndag 26. februar 2017 kl. 10
Skåstrup Strand Lejren
Strandgyden 28, 5400 Bogense
1. Valg af dirigent og referent
Referent: Anne Schjødt Andersen
Dirigent: Bo Kiel Jespersen
Forsamlingen blev konstateret rettidigt indkaldt.
2. Beretning fra bestyrelsen og grenene
Formand Lene Glent-Madsen har i øjeblikket orlov fra bestyrelsesarbejdet på grund af arbejde
med Spejdernes Lejr 2017.
Beretning fra grenene kan ses på www.1strib.dk. Flemming Christensen aflagde beretning fra
gruppen som helhed: 1. Strib er en traditionsrig gruppe, der vægter udvikling af eksisterende
aktiviteter, så de hele tiden bliver bedre og samtidig skaber tryghed for spejderne. Børnene ved,
hvad der skal foregå. Alt det, der ikke er tradition, er det, der foregår på møderne!
Året rundt er der sommerlejr, Sankt Hans-fest inkl. tropsspejderes båltale, bod på Strib
Gademarked og medvirken i Naturens Dag i godt samarbejde med Ro- og Kajakklubben.
Troppen har været i Sverige, resten af gruppen på Forlev Spejdercenter.
Gruppen har afholdt to arbejdsweekender, som blev brugt på raftearbejde og vedligeholdelse af
hytten og udearealerne. I efteråret var der spejderfest, som havde mange deltagere. Desuden har
der været ledere og bestyrelsesmedlemmer med på Uddannelsesmarked i Det Danske
Spejderkorps.
Tilbud om familiespejd har været i forsøg to gange, men er lagt på hylden indtil videre på grund af
manglende fremmøde.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
Gruppens kasserer Arne Tofterup fremlagde regnskabet, som kan hentes på hjemmesiden.
Regnskabet viser større resultat end forventet, hvilket primært skyldes juletræssalget. Posten
”Ombygning af hytte og grund” er primært udgifter, der er forbundet med tipien. Endvidere gør
Spejdernes Lejr 2017 posten til ture og lejre højere.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
Gruppeleder Flemming Christensen stillede forslag om, at gruppen yder tilskud til spejdernes
deltagerbetaling på større lejre og ture i år med fornuftig økonomi. Baggrunden er fortsat at gøre
det muligt for så mange spejdere som muligt at deltage, ligesom lejren skal kunne konkurrere med
de øvrige sommerferietilbud. I debatten var der blandt andet spørgsmål om, hvorvidt det vil få
betydning for økonomien omkring spejdere, der deltagere i PLAN-kurser. Det forventes ikke at
blive tilfældet. Dels fordi kommunens tilskud til efteruddannelse kan fortsat søges til PLAN-kurser,

dels fordi gruppens holdning er, at spejdere, der vil på kurser, skal afsted uden udgifter for den
enkelte spejder.
Der blev mindet om, at Skt. Georgs Gilderne kan yde tilskud til den enkelte. Det sker gennem
ansøgning via formanden for 1. Strib Gruppe. Desuden har man mulighed for at få friplads gennem
kommunal pulje og kræver henvendelse til Arne Tofterup, der som gruppens kasserer kan sende
ansøgningen.
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid – orientering og dialog
Forslag jf. punkt 4 Forslaget blev vedtaget og tilføjes gruppehåndbogen for 1. Strib Gruppe.
Planlægningen af Spejdernes Lejr 2017 er i fuld gang. Gruppen bliver placeret i Middelfart
Kommune-gruppen sammen med spejdere fra andre korps (FDF, De grønne pigespejdere m.fl.).
Gruppeleder Flemming Christensen arbejder også med at etablering af international (gerne irsk)
venskabsgruppe, som forhåbentlig er på plads inden sommerlejren.
På lederfronten er der også nyt: Flemming Christensen vil fra sommeren 2017 trække sig som
juniorleder og koncentrere arbejdet om gruppeledelse og det internationale spejderarbejde. Ny
juniorleder er Anette Weiss, der er naturvejleder i Middelfart Kommune og desuden mor til xxx.
Bestyrelsen arbejder nu og i den kommende tid med at optimere arbejdsopgaver og på formidling
af information fra gruppen og videreudvikling af forældresamarbejdet.
Arne Tofterup gennemgik budgettet for 2017. Trods det høje antal spejdere er der også et ret højt
frafald, hvilket er årsagen til den relativt lave indtægt fra kontingent. Der forventes udgifter til
færdiggørelse af tipien og måske også reparation/udskiftning af tag på depotskuret.
Budgettet blev vedtaget, ligesom kontingentet fastholdes på det nuværende niveau.
Anne Schjødt Andersen holdt oplæg ud fra overskriften ”Forælder til en spejder? Samarbejde,
involvering og muligheder”.
*********************************************************************
PAUSE I GRUPPERÅDSMØDET
Divisionschef Charlotte List fortalte om divisionsrådets organisering og
arbejde
Herefter var der debat ved bordene om forventninger til samarbejdet
mellem forældre og gruppe. Bestyrelsen samler inputs sammen, som vil
indgå i det videre arbejde.
Kommentarer, spørgsmål og ideer kan desuden sendes til gruppeleder Flemming
Christensen på flemmail@yahoo.dk.
*********************************************************************
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Alle ledere og assistenter er fødte medlemmer. I 2016 blev det igen vedtaget på
grupperådsmødet, at det ønskede antal forældrerepræsentanter er mindst syv. Bestyrelsen ønsker
dette fastholdt.

Bestyrelsens ønske blev vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen
Valgt i 2015 for en 2-årig periode: Lars Gram (genopstiller ikke)
Valgt i 2016 for en 2-årig periode: Arne Tofterup (kasserer), Susanne Elman Pedersen, Lisbeth
Ancher Andersen, Anne Andersen, Henrik Hedelund og Lene Glent-Madsen (formand)
Nuværende ung-repræsentant:
Valgt i 2016 for en 1-årig periode: Johanne Liv Jespersen
Nyvalgte forældrerepræsentanter:
Line Bagger Bendix
Lone Lander
Merethe Johansen
Keld Christensen
Johanne Liv Jespersen er genvalgt som ungerepræsentant – evt. sammen med Amalie Robenhagen
Christensen, der kan træde til, når Johanne skal på efterskole.
8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Repræsentanterne vælges blandt lederne og spejderne for en 1-årig periode. Det tilstræbes, at
den ene er 15-23 år.
Gruppeleder Flemming Christensen og ung-repræsentant Johanne Liv Jespersen er begge
genvalgt.
9. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet
Repræsentanterne vælges lederne og spejderne for en et-årig perode. Det tilstræbes, at to
medlemmer er 15-23 år.
Genvalg til alle nuværende medlemmer: Lars Schmidt Johansen, Rasmus Geert Petersen,
Flemming Christensen, Amalie R. Christensen og Lene Glent-Madsen.
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Genvalg til Christian Schultz og suppleant Jens Ulrik Hansen.

