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Referat fra grupperådsmøde ved Storaagruppen, Mejdal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dagsorden. 
 

Nr. Emne Fremlægger 

1 
Valg af Dirigent og Referent 

Dirigent: Er formalia overholdt? 
- 

2 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: 

- Spejderlederne fortæller om deres oplevelser fra 2018.  

- Hvad byder spejderåret 2019 på.  

- 

3 Fremlæggelse af årsregnskab. - 

4 Behandling af indkomne forslag. - 

5 
Væsentlige beslutninger om gruppen: 

-Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

 

 

6 
Gruppens udviklingsplan for 2019, budget 2019 og kontingent:  

- Ingen ændringer på kontingent. 
- 

Tid: 28. februar 2019 kl. 17.30-19.30 

Sted: Spejderhytten 

Deltagere: 25 NAVN 

Bestyrelse  

Ledere 

Forældre ??????? stk. 

 

MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

INITIALER 
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Nr. Emne Fremlægger 

7 

Valg til bestyrelsen  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

- Klaus D. Hansen. (Formand) Ønsker ikke genvalg   

- Tina Høst Ønsker ikke genvalg  

- Dennis Noe Ønsker ikke genvalg  

- Anja Larsen Ønsker genvalg  

- Michael Nielsen Ønsker genvalg  

- Steen Sandfeld Ønsker genvalg  

- Claus Højager (Kasser) Ønsker genvalg  

  

- Klavs  Ikke på valg  

- Helle Ikke på valg  

- Jonas Ønsker genvalg  

- Stig Ikke på valg  

- Inge Ønsker genvalg  

- Bestyrelsen ønsker et par bestyrelsessupplikanter.  

- 

8 Valg af repræsentanter til korpsrådet og divisionsrådet.  

9 Valg af revisor og en revisorsuppleant  

10 Evt.  

Referat. 
 

Ad  Ansvar 

1 
- Dirigent: Steen Sandfeld 

- Referent: Anja Larsen 
- 
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2 

Der er indkaldt rettidigt til grupperådsmødet 

Formanden/bestyrelsens beretning: 

Formandens beretning: 
Jeg starter med lidt fakta om året der gik. 

Bestyrelsen. 

6 stk. Møder (5 stk. med referat og en med en konsulent fra DDS) 

1 stk. Nytårskur. 

Emner: 

Nyt gruppeweb (Hjemmesiden en arbejdssøndag i uge 42) 

GDPR – Persondataforordning. 

Bestyrelsesgrupper. 

 Mad gruppen. 

 Udviklingsgruppen. 

 Hytte gruppen. 

Udlån af hytte og materialer. 

Gruppeudvikling (Lederrekruttering og ventelister) 

Bestyrelsesudvikling (Konsulent fra DDS) 

 

BUM / Kommunen. 

1 stk. møde i Maj 

Diverse mails og telefonsamtaler. (Ny shelter) 

Der er ingen nyheder omkring pavillonerne. 

 

Hvordan blev jeg formand? 
I dag er min sidste som formand for gruppen. 

Jeg skulle slet ikke have været formand, jeg skulle jo bare hente børnene 

fra en spejder tur.  

Men så var der ”det her grupperådsmøde”…. Og der var lidt krise 

stemning. Det var ingen formand og ingen havde meldt sig.  

Mødet sluttede og der var stadig ingen som havde meldt sig.  

Jeg kunne mærke, at der var en gruppe spejderleder som brændte for 

spejderarbejdet, men var frustreret. Mødte op til den ekstraordinære 

generalforsamling og meldte mig. 

En ny verden for mig. 

De sidste 4 år har givet mig et indblik i en fantastisk verden. Jeg har mødt 

arrangerede og inspirerende frivillige, som bruger i timevis af fritid hver 

uge på at give vores børn nogle fede oplevelser.  

Jeg har stor respekt for den indsats de lægger, og jeg får tit dårlig 

samvittighed over at jeg ikke kan lægge den samme indsats. 

Jeg syntes at vi (Forældre) skal huske at give lederne et klap på skulderen 

for indsatsen.   

Gruppen. 

Sikke en forandring, sikke en udvikling gruppen har været igennem de 

sidste par år. En fordobling af spejder og ledere. Bestyrelsen er blevet 

udbygget og mere aktiv. Der er et godt samarbejde med BUM, 

økonomien er god.  

Hytten summer af liv, og der bliver skabt minder og fællesskaber ved 

spejderne som de tager med sig resten af livet.  

Det er svært at opretholde den vestjyske pessimisme……. 😊 

 

- 
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Udviklingen fortsætter. 

Fremtiden byder fortsat på en udvikling af Storå gruppen. Bestyrelse og 

forældre vil blive aktiveret mere. Arbejdsopgaver vil blive fordelt i 

arbejdsgrupper. Vi har nogle nye opgaver som forældre gerne må byde 

ind på.  

Digitale løsninger som Office 365 NGO. Hjemmeside/Webmaster. 

Søgning af midler fra fonde. 

Der er fundet en god kandidat til formandsposten som sammen med Stig 

vil fortsætte den positive udvikling.  

Jeg vil stadig være en del af bestyrelsen, men fokusere min indsats på 

samarbejdet med BUM og kommunen.  

Ledergruppens beretning: 

 

• Medlems udvikling  

– 129 medlemmer dags dato  

– 100+ spejdere  

– 14 faste ledere/assistenter  

– Pt. “kun” venteliste ved Mini – Mikro-mini-junior ventelister 

indtil jul (max 30 pr gren)  

– Trop er en udfordring – også I Storaa  

– Søren mini holdt (Allan + Inge holder til sommer)  

– Kristian + Caroline startet. 

 

• Aktiviteter 2018  

– Gruppetur 72 på Jegindø – kolde vandaktiviteter  

– Sommerlejren 2018 – tørt og uden bål  

– Halloweenløb – aflyst pga. mangel på frivillige  

– Stafetten – succes igen  

– Ledertur – trangia fondue  

– Og mange afdelingsarrangementer og ture 

 

• Storaa hovedaktiviteter 2019 

- Sommerlejr alle grene (minus trop) uge 27 Lørdag -Tirsdag  

- Mikro, mini, Junior fælles på Assenbæk  

- Center med fasciliteter, Tistrup nord for Esbjerg  

- Pris – vi håber på 500 kr.  

- Nærmere info på web / facebook følger  

- Sommerlejr trop uge 27 Søndag - Søndag  

- Nord for Vimmerby I Sverige - Via Frederikshavn  

- Pris 2500.- kr.  

- Forældre møde 11/3  

- Få tilmeldte pt.  

- Stafetten 25-26 Maj  

- Vi prøver at kombinere med ”sov ude” tiltag fra DDS med et 

tilbud om at sove ude for ikke spejdere..….  

- ….inviteres med udenfor til hygge, madlavning, aktiviteter, 

afslapning og en nat med månen og stjernerne som natlampe. 
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Ad  Ansvar 

 

Se årshjulet for flere arrangementer og tiltag i løbet af 2019. 

Divisionslejren er der ændret dato på, hvilket mangler at blive 

opdateret på årshjulet dags dato.  

 

Beretningerne accepteres og godkendes. 

3 

Regnskab: 

Se vedlagte regnskab. 

Regnskab ikke udsendt rettidigt, men årsregnskab og budget 

godkendes på generalforsamlingen enstemmigt. 

Positiv økonomi og der er overskud på kontoen på trods af tidligere 

store spejderlejre, som har givet underskud. 

Det går godt!  

- 

4 
 

Der er ingen indkommende forslag.  
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Væsentlige beslutninger om gruppen.  

-Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

 

Gruppen kom ikke helt i mål med alle punkterne på 

udviklingsplanen for 2018, men kom langt og arbejder videre i 

2019 med de tiltag, som mangles sammen med nye udviklingsmål. 

Gruppen har stor fokus på bl.a. at få nedbragt ventelisterne, men 

bliver også nødt til at gøre det på en sikkerhedsmæssig og 

forsvarlig måde. 

I denne sammenhæng blev gruppen også kontaktet af lokalavisen. 

 

Udviklingsplan 2019  
Forsat samme 4 fokus områder fra 2017 – nyt fokus fra næste år.. 

1. Hytten og udeområdet:  
1. Hytteudvalg (BUM, grund, hytten, arbejdslørdag, pedel, udlån 

osv.)  

2. Shelterpladsen + rotunden  …. Det bliver i år…. med lidt 

hjælp…  

2. Bestyrelsen:  

1. Udviklingsforløb med DDS Konsulent, så vi får vi indført 

arbejdsgrupper og roller i bestyrelsen og dermed gjort opgaverne 

mere attraktive og tydelige for udvalg og bestyrelsesmedlemmer.  

2. Kommunikation og fundraising skal have mere fokus  

3. Ledere:  
1. Arbejder fortsat med at få leder rekruttering forbedret – det er 

sjovt at være med…  

2. 2 gruppeledere => mere fokus på træning, støtte og 

arrangementer  

3. Klatre kursus i til trop og generelt tilbyde kursus til alle  

4. Bedre tilbud til 15+år  
1. Bedre indsats omkring ny tropsledelse (Allan holder til sommer) 

og inspiration udefra.  

2. Forsøge at ”gentænke” hvad vi gør med trops og klan arbejdet på 

den lange bane - Unge med i bestyrelsen (udviklingsudvalg)  

• Udover de 4 områder – Ledere og evt. rokade pr. August – vi 

arbejder på muligheder… – Starte en investering omkring skift 

mod letvægtstelte (i stedet for de klassiske bomuldstelte) – Vi 

fortsætter med at forsøge et fokus mod flere vand aktiviteter…. 

 

Der er i budgettet for 2019 taget højde for, at der evt. kan begynde 

at komme diverse udgifter på selve hytten samt at telte og andre 

materielle ting trænger til udskiftning.   

 

 

- 
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Valg til bestyrelsen. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

 

- Klaus D. Hansen. (Formand): Ønsker ikke genvalg som formand, 

men er genvalgt som bestyrelsesmedlem.   

- Tina Høst: Ikke genvalgt.  

- Dennis Noe: Ikke genvalgt.  

- Anja Larsen: Genvalgt.  

- Michael Nielsen Genvalgt.  

- Steen Sandfeld Genvalgt og tiltræder dags dato som ny formand.   

- Claus Højager (Kasser): Genvalgt.  

 

- Klavs Christensen: Ikke på valg  

- Helle Lebæk: Ikke på valg  

- Jonas Borreskov Højvang: Genvalgt.  

- Stig Gerlev Andreassen Ikke på valg  

- Inge Cecilie Toft Bagger: Genvalgt.  

 

-Nye bestyrelsesmedlemmer, som er valgt ind i bestyrelsen dags 

dato: 

- Ea Lange Nielsen 

- Karin Kjær Jensen 

   

- Bestyrelsen ønsker et par bestyrelsessupplikanter og følgende to 

forældre melder sig til dette: 

- Henrik Helm 

- Helene Kiærskoú 

- 

8 

Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet: 

Der er ingen som melder sig til dette og der aftales at disse 

personer vælges på næste bestyrelsesmøde. 

 

- 

9 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Revisor: Torben Krogh Risom 

Revisorsuppleant: Søren Madsen 

- 
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Evt. 

Gruppelederen spørger ud i plenum om dette er den rigtige måde at 

holde grupperådsmøde/generalforsamling på? Var beretningerne 

for korte, var der nogle informationer som manglede osv. 

Deltagerne gav udtryk for at det ikke behøvede at være kortere og 

at de fandt det interessant at høre om. Der blev også givet udtryk 

for at det var en passende længde. 

 

Gruppelederen uddyber også hvad PLAN er jævnfør spørgsmål fra 

en deltager. 

 

Input/ fra deltagerne: 

Mht. til at rekruttere nye spejderledere og for at det forbliver sjovt, 

bliver der foreslået at de unge spejdere bliver ”klædt på” til at blive 

kommende ledere. Gruppelederen giver udtryk for at de også kan 

være for unge, men at vi arbejder på at få ungerepræsentanter ind i 

bestyrelsen samt andre tiltag, der kan ”holde” på vores ældste 

spejdere. 

Der kommer også forslag til, om det ikke var en idé at indgå et 

samarbejde med f.eks. Ro-klubben og dykkerklubben, hvis mand 

vil satse på vandaktiviteter i gruppen. Der bliver også nævnt 

Ungdomsskolen og klatreklubber som mulige samarbejdspartnere.  

 

Input fra deltagerne vil blive drøftet på kommende 

bestyrelsesmøder.  

 

 

 
 


