Referat fra
Gruppemøde KFUM-Spejderne Sønderborg Gruppe
den 7. februar 2016
Tilstede: 17 forældre, 23 børn, 9 ledere
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Aflæggelse af beretning fra Grupperådsformand og Gruppeleder
3: Godkendelse af regnskab
4: Forhandling om gruppens arbejde fremover
5: Valg af medlemmer til grupperådet
6: Valg af revisor
7: Eventuelt.
1: Valg af dirigent
Preben blev valgt som dirigent.
2: Aflæggelse af beretning fra Grupperådsformand og Gruppeleder
Ole fremlagde beretning for året der er gået:
Årets største begivenhed var Distriktssommerlejren på Kjær Vestermark.
Vi fik indviet vores nye blåhytte
Der er holdt en Rover/lederjulefrokost med ca. 20 deltagere
Juleweekend blev som vanligt holdt sammen med Dybbøl. Her fik 4 af vores spejdere
deres 10 års stjerne, og der er yderligere 4 der skal have.
Vi er 60 medlemmer fordelt således:
Ulve: 15
Junior: 6
Spejder: 6
Senior:4
"nye Rovere": 7
Rovere + Rover/Ledere: 9
Ledere: 4
Øvrige: 9
Grupperådsformanden (Lars Andresen) havde ikke yderligere at tilføje.
3: Godkendelse af regnskab
Regnskab blev fremlagt og godkendt. Der har været et lille underskud på ca. 1700 kr.
Budget for 2016 blev fremvist til information, det er i balance.
4: Forhandling om gruppens arbejde fremover
Større arrangementer i 2016:
DM i spejder hvor vi regner med at et par patruljer deltager.
Sommerlejr i uge 27 på Kegnæs sammen med Dybbøl og Sundeved.
Vi håber at starte bævere op efter sommerferien.
Ulvene vil holde 2 ”Tag en ven med” arrangementer så vi forhåbentlig kan blive omkring 20
ulve.

Der er et nyt arbejdsprogram på trapperne, som vi forventer at tage i brug. Der betyder
nye mærker og aktiviteter, men det grundlæggende spejderarbejde er naturligvis det
samme.
På længere sigt arbejder vi frem mod den store landslejr i 2017, og hvis det lykkes at blive
flere spejdere, skal der også bruges mere plads, så der er ideer om at lave en tilbygning
på 4-5 m i forlængelse af det store lokale.
Fra forældres side blev der efterspurgt en bedre håndtering af spejdere med hjemve eller
utryghed ved f.eks. natløb. Lederne vil gerne presse lidt på for at få alle med i aktiviteter,
men personlige grænser skal selvfølgelig respekteres. Forældrene opfordres til at skrive
på tilmeldinger, hvis der er særlige hensyn lederne skal være opmærksomme på, også om
f.eks. deltagelse i natløb.
Forældre gav udtryk for at de gerne vil spørges om at hjælpe til med konkrete opgaver.
5: Valg af medlemmer til grupperådet
Lars Andresen og Pia Bruun Jensen er på valg. Lea Mikkelsen blev valgt sidste år og er
derfor først på valg igen til næste år.
Pia vil gerne modtage genvalg.
Lars tilbød at tage 2 år mere, selv om hans søn er stoppet.
Der kom ikke flere kandidater, så Pia og Lars blev genvalgt for 2 år.
Der er yderligere en plads ledig, så hvis nogen i løbet af året skulle få lyst til at deltage i
grupperådets arbejde er de velkommen.
6: Valg af revisor
Kenneth Smidt, som har været vores revisor i omkring 20 år, blev genvalgt uden
modkandidater.
7: Eventuelt
Troels fortalte om samarbejdet med kriminalforsorgen, der nu har stået på i 10 år og som
forløber godt. Vi har nu haft 40 forskellige samfundshjælpere til at gøre rent, klippe hæk,
slå græs, male, mure og meget mere.
Blåhytten blev også bygget med hjælp fra en samfundshjælper. Den kostede 15.000 kr,
hvoraf Nordslesvigsk Asylfond har givet de 10.000 kr.
Preben informerede om at ”Klubliv” ordningen, der skulle give økonomisk støtte til
spejdere og idrætsforeninger, ikke var blevet nogen succes, og det er nu helt lukket ned.
Efter Gruppemødets afslutning tilbød Mikkels far, Mark, at hjælpe til som leder. Det tager
vi gerne imod byder ham velkommen som leder i gruppen
Referent: Preben

