Referat af Hammermølle grupperådsmøde 2020.
Mødet afholdt i Spejderhytten på Folehavevej torsdag d. 20/2 2020 kl. 19.00
Charlie, gruppeleder bød velkommen, da bestyrelsesformanden, Kim Kruse havde måttet melde afbud kort
inden mødet grundet sygdom.
Pkt.1: Valg af dirigent og referent:
Charlie stillede op som dirigent, og som referent stillede Tor op, og begge blev valgt.
Charlie konstaterede at grupperådsmødet var lovligt indvarslet og præsenterede kort gæsterne fra Øresund
division, Martin og Alice. Der var fremmødt 2 forældre ud over ledere og styrelsesmedlemmer.
Fremmødte fra gruppen var Charlie, Lars, Don, Tor, Line F-H, Line S-R, Peter, Frederikke og Ildiko, samt
Peter Skjøt-Rasmussen (gruppens revisor) og Pernille Erting – begge forældre til spejdere.
Pkt.2: Årsberetninger:
Hammermølle Gruppe har sendt årsberetning ud i forvejen, så alle har kunnet læse den.
Supplerende bemærkninger;
Lars fejrede 60 år i oktober og i den forbindelse indstillede gruppen Lars til DDS Hæderstegn, som han også
fik tildelt. Og vi har sidste år besluttet at købe 100 T-shirts i rød/hvid med logo og navn på. Sådan en T-shirt
kan erhverves for 100 kr.
Beretningen blev herefter godkendt.
Pkt.3: Regnskab og status 2019:
Også regnskabet har været sendt med ud, så alle havde vist læst det i forvejen. Og det er så også godkendt
af revisor.
Charlie og Frederikke gennemgik kort regnskabet. Der er fint med penge i kassen. Vi har haft Mobile Pay
som betalingsmulighed, men det er ikke blevet brugt og vil fremover koste gruppen penge, og er meget
bøvlet, så det afmeldes nu.
Regnskabet blev herefter godkendt.
Pkt.4: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Udviklingsplan, budget og kontingentsats:
Er også sendt med indkaldelsen ud.
Troppen skal i år på sommerlejr sammen med Ramløse Trop til Kanderstieg i Schweiz, som bliver en stor
oplevelse. Mini og junior tager til Arresø Centeret. Alle lejre holdes i uge 28.

Der arbejdes fortsat, om end langsomt, på at opføre en bålhytte, forhåbentlig kommer der mere skred i
arbejdet i foråret, så vi kan nå i mål inden fristen udløber.
Udviklingsplanen blev herefter godkendt.
Bemærkninger til budget: Tropsturen til Kanderstieg er en noget dyrere tur end vi normalt tager på, men da
gruppen har fornuftig økonomi, vil gruppen indstille, at der afsættes lidt flere penge end normalt, så
egenbetalingen kan holdes på nogenlunde samme niveau som normalt. Efter lidt diskussion om emnet blev
det besluttet og budgettet ændret fra planlagt minus på 7.000 kr til minus 22.000. Vi aftalte også at notere
at der forventes god opbakning fra tropsspejderne til arrangementer hvor der er mulighed for at tjene
penge til gruppen, f.eks. salg af rundskuehæfter.
Forslag fra gruppen om uændret kontingentbetaling, som er 400,- kr – 3 gange om året.
Budgettet og kontingentet blev herefter godkendt.
Pkt.6: Antal bestyrelsesmedlemmer.
Styrelsen besluttes ønsket at bestå af 4-5 forældre og 4-5 ledere og 1-2 unge.
Pkt. 7: Valg af bestyrelse:
Forældre:
Kim Kruse, formand - er ikke på valg i år
Frederikke Christensen, kasserer – er på valg og genopstiller -VALGT
Frederic Bernard, ikke på valg i år
Jørgen Colsted-Petersen, er på valg og genopstiller - VALGT
Ledere ;
Charlotte Michelsen, gruppeleder, er på valg – genopstiller - VALGT
Peter Christensen, ikke på valg i år
Torbjørn Strand, er på valg – genopstiller - VALGT
Line Fredberg-Holm, er på valg – genopstiller - VALGT
Lars Fredberg-Holm, er på valg – genopstiller - VALGT
Sofie Colsted -Petersen, Ung i styrelsen, er på valg og genopstiller- VALGT.
Grupperådet besluttede at Jens Henriksen som i dag er gruppehjælper kan indsuppleres i bestyrelsen, hvis
han har lyst.

Pkt. 8: Valg til korpsrådsmødet:
Ildiko Veres og Line Fredberg-Holm blev valgt.
Pkt. 9: Valg til divisionsrådsmødet:
Line Fredberg-Holm, Peter Christensen, Lars Fredberg-Holm, Don Juul Madsen og Ildiko Veres blev valgt.
Pkt. 10: Valg af revisor og suppleant:
Peter Skjøt-Rasmussen blev genvalgt som revisor, og Alice Kiander genvalgt som suppleant.
Pkt. 11: Eventuelt ;
Zoo-dag er ikke længere et tilbud til spejderne, men nu er der så kommet et andet arrangement som
afløser, det så kaldet Maj Dag. Invitation til dette komme ud snarest med tilmelding medio marts.
Sommerlejrenes længde blev kort diskuteret.
Turen til Kanderstieg finder sted fra fredag, den 3.juli til søndag, den 12. juli og turen til Arresøcentret vil
angivelig finde sted fra lørdag, den 4. juli til onsdag, den 8. juli.
Herefter sluttede grupperådsmødet, tak for god ro og orden.
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