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1. Valg af dirigent og referent
Bo Kiel blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt
indkaldt. Anne Schjødt Andersen blev valgt som referent.
2. Beretninger fra bestyrelsen og grenene
Beretningerne er udsendt sammen med dagsorden og kan ses på www.1strib.dk.
Bestyrelsesformand Lene Glent-Madsen knyttede yderligere kommentarer til
beretningerne. Der er godt spejderarbejde i grenene, en god spejderlejr i
sommeren 2017 og yderligere aktiviteter, der primært er forankret i bestyrelsen
og sikrer en vis indtjening og profilering for gruppen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til
godkendelse
Kasserer Arne Tofterup fremlagde regnskabet og det kommende års budget.
Spejdernes Lejr 2017 gav flere udgifter på lejrposten i budgettet end forventet,
da gruppens bestyrelse besluttede at bidrage med et relativt højt tilskud til den
enkelte spejder. Dette var blandt andet muliggjort af de foregående års salg af
juletræer.
Regnskab for 2017 og budget for 2018 blev godkendt.
4. Behandling af evt. indkomne forslag
a) (Gen)oprettelse af arbejdsgrupper vedr. hytten og forskellige arrangementer.
Der var ingen andre indkomne forslag.
Hytteudvalget er tovholder for praktiske opgaver omkring hytten, både i
forbindelse med planlægning og afvikling af de årlige arbejdsdage for alle
spejdere og forældre, samt for øvrige opgaver omkring hytten.
Forslaget blev vedtaget.
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
1. forelæggelse af planer for indeværende år
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent
Lene orienterede om status:
• Der er generelt gode spejderaktiviteter og en del lokalt forankrede
aktiviteter.
• Gruppen mangler ledere, særligt på juniorgrenen
• Gruppeleder Flemming Christiansen stopper sit spejderarbejde pr. 1 maj
2018
• 14. marts afholdes visionsdag for gruppen

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet hæves fra 800 kr. til 900 kr. om året.
Der er mulighed for, at gruppen kan søge økonomisk friplads til spejdere, hvor
der er behov. Ansøgningen sker via kasserer Arne, som derfor skal have besked
direkte fra de forældre, hvor der er behov for friplads. Denne mulighed skal
meddeles forældrene pr. mail i forbindelse med kontingentopkrævningen.
Desuden er det muligt at søge om lejrtilskud hos Sct. Georgs Gilderne. Også her
skal forældrene henvende sig til Arne Tofterup forud for turene.
Forslaget om at hæve kontingentet blev vedtaget og får effekt fra 2018opkrævningen.
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Aktuelt er alle ledere og assistenter fødte medlemmer, og der er ni
forældrerepræsentanter. Det blev (igen) i 2016 vedtaget på grupperådsmødet, at
det ønskede antal forældrerepræsentanter er min. syv. Bestyrelsen ønsker dette
fastholdt.
Vedtaget uden bemærkninger.
7. Orientering om gruppens aktiviteter udover spejdermøder og ture – og en
snak om spejderliv og forældreengagement
Anne orienterede om årets mulige aktiviteter i 2018, hvor forældrene er
velkomne til at bidrage med ideer og/eller arbejde. Det drejer sig om:
• Skovens Dag, søndag 6. maj
• Sov Ude, lørdag 26. maj
• Sct. Hans Aften, lørdag 23. juni
• Strib Gademarked, lørdag 18. august
• Naturens Dag, søndag 9. september
• Årets juletræssalg, december
Desuden orienterede Keld fra bestyrelsen om hyttearbejdet.
Herefter var der diskussion ved bordene ud fra spørgsmålene Hvorfor er dit barn
spejder? Hvad skal der til, for at dit barn fortsætter? Hvordan kan du som
forælder bidrage? Pointer fra diskussionen opsamles i bestyrelsen.
Der var også drøftelse af gruppens ledersammensætning og fremtidige
organisering på lederfronten. I dag ledes grenene af lederteams, der hjælper eller
overlapper hinanden på møderne. Det giver en vis fleksibilitet i planlægningen
for den enkelte spejderleder.
Gruppens ledere og forældremedlemmer i bestyrelsen blev præsenteret.
Morten Kjærbuhl, far til Magnus, tilkendegav interesse for at hjælpe som
assistent. Helene Randers, mor til Viggo, vil gerne være med i bestyrelsesarbejdet
og muligvis på sigt i spejderarbejdet.

8. Valg til bestyrelsen
Genvalgt: Arne Tofterup, Anne Schjødt Andersen, Susanne Elman Pedersen, Lene
Glent-Madsen og Lisbet Ancher Andersen. Lone Lander, Merete Johansen og Keld
Christensen er ikke på valg og fortsætter
Valgt som ung-repræsentant: Amalie Robenhagen Christensen
Nyvalgt til bestyrelsen som forældrerepræsentant: Helene Randers
9. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Repræsentanterne vælges for en et-årig perode. Det tilstræbes, at den ene er 1523 år.
Valgt som ung-repræsetanter: Amalie Robenhagen Christensen og Jens Dølby
Suppleanter: Keld Christensen og Rasmus Geert Petersen
10. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet
Valg til Divisionsrådet: Lars Schmidt Johansen, Rasmus Geert Petersen, Amalie
Robenhagen Christensen, Jens Dølby, Lene Glent-Madsen
Suppleant: Susanne Elman Pedersen
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Christian Schultz er genvalgt som revisor. Jens Ulrik Hansen er genvalgt som
revisorsuppleant.

