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Referat fra Bestyrelsesmøde – Den 1. februar kl. 19.00 til kl. 21.00. 
 
Mødet blev gennemført via Teams 

Deltagere Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 
Anita Ege Dybro (formand) 
Pernille Purkær (gruppekasserer) 
Randi Gindeberg (lederrepræsentant) 
Henrik Nyrup (lederrepræsentant) 
Rikke Simonsen (Ung i bestyrelsen) 
Tajs Nicolajsen (Ung i bestyrelsen) 
 
Deltog ikke: 
Lone Laursen (forældrerepræsentant) 
Kristina Sørensen (forældrerepræsentant - suppleant) 
Annette Damgaard Nielsen (forældrerepræsentant - suppleant) 
 

 

Dagsorden Referat 

Indkaldelse til grupperådsmøde Generalforsamlingen afholdes den 6. marts 2022, kl. 10.00-11.30 
 
Der afholdes alene generalforsamling på dagen uden arrangement for spej-
derne.  
 
Regnskabet sendes ud sammen med dagsordenen til generalforsamlingen. 
 

Dagsorden til grupperådsmøde Dagsordenen udarbejdes udfra skabelonen på spejdernes hjemmeside.  
 
Anita laver dagsordenen og sender den til Birgitte, så der kan sendes ud til 
alle via medlemsservice. Husk at skrive, at forslag skal sendes ind senest to 
uger før mødet til bestyrelsens mail.  
 
Følgende er på valg: 
Kasserer – Pernille er villig til genvalg 
Lederrepræsentanter – Birgitte og Henrik er villig til genvalg 
Unge – Rikke er villig til genvalg 
Forældrerepræsentant – Lone Laursen er på valg og skal spørges til genvalg 
Suppleant – Anette er på valg og skal spørges til genvalg – Annette har takket 
nej til genvalg  
 

Regnskab for 2021 
Budget for 2022 
Forslag om kontingentstigning 
pga. stigende elpriser 
 
 

Regnskabet er afleveret til gruppens revisor til gennemgang.  
 
Der er nogle reguleringsposter i regnskabet, fordi der har været nogle bilag 
fra 2019, som ikke har været i orden – der er taget højde for, at dette ikke 
sker igen.  
 
Pernille sender regnskabet ud som posteringsoversigt – er der spørgsmål 
hertil, svarer Pernille gerne.  
 
Det fungerer godt at bruge medlemsservice til at oprette bilag, men Pernille 
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arbejder på at oprette en dropbox til bilag til regnskabet, så hele i bestyrel-
sen kan se alle bilag.  
 
Der arbejdes på at få datoerne på plads for, hvornår vi skal sende eller søge 
noget hos kommunen.  
 
Der skal søges om tilskud til kursusafholdelse for lederne – Pernille og Birgit-
te snakker sammen om, hvor stort et beløb, der skal søges om.  
 
Omkring forslag om kontingentstigning pga. stigende elpriser er det vedtaget 
at det ikke skal være i 2022. Der skal lige være et ”normalt” år inden vi tager 
stilling til dette.  
 
 

Formand/gruppelederberetning 
 

Birgitte kigger på en beretning med en overordnet beretning om året, der er 
gået.  
 

Nyt fra gruppen – herunder 
sommerlejr/pinsetur 
 
 

Klan 
Der er to personer i klanen lige nu. 
 
Trop 
Lederne er Randi og Mathias – der er fem børn  
Måske et par stykker gerne vil med til den store lejr i Roskilde til sommer, 
men det er ikke endeligt afklaret endnu. 
 
Junior 
Lederne er Lars, Maria og Martin – der er 26 børn 
 
Gruppelederen har orienteret om, at Martin er ny leder hos juniorerne og 
bestyrelsen har godkendt ham som leder. Martin er på prøve som leder i tre 
måneder og dette gælder for både ham og gruppen.   
 
Der er snak om en tur til Trevæld i Kr. Himmelsfarts-weekenden som som-
merlejr. 
 
Mini 
Lederne er Henrik og Birgitte – der er 24 børn lige nu 
Lederne er uafklarede omkring sommerlejr endnu 
 
Mikro 
Lederne er Vibeke, Helle, Chris og Johannes – der er 14 børn lige nu 
Lederne taler om et tage på en en-dages tur som sommertur 
 

Status for spejder ift. corona 
 

Alt er givet fri, så ingen restriktioner fra 1. februar 2022. 
 
Bestyrelsen er enige om, at det er fint at få en reminder ud til forældre og 
børn indimellem om, at hvis man er syg, så skal man blive hjemme fra spej-
der.  
 

Eventuelt Skiltet på kæden ind til spejdergården har været klippet af, men det er fikset 
igen.  
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Det er aftalt, at Anita lægger de tidligere referater på hjemmesiden som pdf-
filer. 
 

Kommende bestyrelsesmøde Mandag 28. februar 2022, kl. kl. 19.00 – kl. 21.00 
 

Arbejdsbeskrivelse på kassererfunktionen 

Løbende opgaver - Refusion af udlæg til lederne 
- Betaling af regninger 
- Bogføring og afstemning af bank i MS 

 

Faste opgaver vedr. regnskab - Regnskab klar til revisor 
- Fremsendelse af regnskab før grupperådsmøde 
- Budget for kommende år 

 

Faste opgaver vedr. tilskud fra kommunen - Ansøgning om aktivitetstilskud fra kommune 
- Ansøgning om tilskud til lederuddannelse 
- Regnskab og dokumentation til lokaletilskud 
- Indsendelse af underskrevet regnskab 
- Ansøgning om lokaletilskud for kommende år 

 

 


