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            Svbg. 20-01- 2020  
  
Kære forældre, ledere og spejdere. 
 
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er, at møde op til det årlige grupperådsmøde.  
 
I år afholdes mødet torsdag den 27. feb. 2020 kl. 1800 – 20.00 på Færgegården. 
 
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for mødet: 
 

a. Valg af dirigent: Lau / Storm, mødet indkaldt til tiden og seddel afleveret ved spejdermøde, regnskab 
også udleveret dog ikke helt systematisk og referent: Storm. 

INDLÆG af repræsentant fra Sct. Georgs gilderne på 15 min. Karin Petersen præsenterede sig selv. Kort 
præsentation af Gilderne. Tilbyder hjælp til spejderne med forskellige ting f.eks. postmandskab, mad, kage, 
løbs aktiviteter og lign. Opfordrer seniorer og forældre til at melde sig under Gilderne som hjælpere. Der er 
mange aktiviteter som Gilderne afholder, Sct. Georgs løb, Nytårsparade, Venskabs gilde haller samt ”et godt 
ældre liv 65+” med social hygge og snak. Indmeldelse fra 18 år. Evt. hjælpe gruppen ved Landsstævne i Svbg. 
Der er Gilder i Ringe, Kerteminde, Bogense, Middelfart, Fåborg, Langeland. Vedhæft folder, og aktivitets 
kalender til referat. 
b. Samlet beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. GL Anton og GA Bjørn beretter om livet i gruppen på 
hverdage, forårs – sommer og efterårstogt. Jeg vedlægger GL Antons beretning. Forslag om nye brochurer. 
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. Obs på øget indtægt når avis 
indsamling forsvinder. Regnskab gennemgået i overordnet stil, lidt spørgsmål til enkelte poster. Regnskab 
godkendt. 
d. Behandling af indkomne forslag. OBS! Se længere nede. Ingen indkommet. 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. Forelæggelse af planer for indeværende år. Standerhejsning 7. maj, forårs-togt 21. maj til 24 maj, Må 
egen båd medbringes, ja, NJSØ regler gælder, egen forsikring-ja, SPULT 15-16 maj, NJSØ deltager ikke 
med aktivitet, kigger forbi, Avisindsamling den 16. maj sommerferie-aktiviteter (3 dage, man – onsdag evt. 
spørge Gilderne om hjælp) deadline 15 marts. Sommer-togt er SØ20 sølandslejr Thurøbund Ja 22 til 29 
juli, efterårstogt bestemmes via Facebook gruppens valg i sept.- okt. evt. før efterårsferien. Lysfest – 
meget gerne deltage 5. dec., Juleafslutning – 10 dec.  Storm beretter om evt. salg af den gamle Svbg jolle 
Sulen. Muligvis salg for 25.000 kr. Evt køb af Svbg senior diskuteres fortsat. Bestyrelses arbejdet skal 
prioriteres. Sidste år med avis indsamling – manglende indtægt, Vinterferie aktiviteter og efterårsferie 
aktiviteter – indtægtsgivende. Bestyrelsen og ledergruppen afgør dette. 
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udviklingsplan. (Styrke gruppen med flere søspejdere, Fastholde 
søspejderne med vilde sø-aktiviteter, Fastholde Søspejderne med kurser, Ledergruppen styrkes i det 
daglige arbejde.)  
3. vedtagelse af budget for indeværende år, godkendt herunder fastsættelse af kontingent. Pt. 1200,- 

kr./året. Godkendt 
 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer: 8 medlemmer. Dem med fed skrift. Vedtaget. 
 
g. Valg til bestyrelsen af: 
 

1. Formand: Lau, ikke på valg.  
2.   Kasserer: Charlotte B, ikke på valg. 
3.   2 x unge spejdere. (15 – 23 år). Mathias og Carl, på valg. Irene opstiller. Valgt begge to. 
4.   Ledere, herunder mindst en gruppeleder: GA Bjørn og GL Anton ikke på valg. 
5.   Søkyndigt medlem: Bill Hansen, ikke på valg. 
6.   Valg af 2 x forældre: Trine og Karen, på valg. Trine trækker sig, Karen genvalgt. Eva valgt. 
      (De med fed markerede er de otte medlemmer af 
gruppestyrelsen). 
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h.   Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet. (Det er mindst 1 i uniform, 15 – 24 år). Sebastian – Nicolai 
valgt. 
 
i.    Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet. (Det er mindst 2 i uniform, 15 – 24 år) - (1 møde 20.04 
kl. 18.30 Svbg. Gymnasium). Anton, Bjørn, Nicolai, Sebastian, Mathias. 
j.    Valg af revisor og en revisorsuppleant. Revisor Sonja J på valg - genopstiller. Genvalgt. Suppleant Brian 
på valg. Genvalgt. 
k.   Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. Klanspejderne NJSØ vært med stor succes og stor 
opbakning. Skal vi låne grej og både ud til Thurøbund fremover – slid og skader?? Tag billeder af bådene 
inden udlån. Vedhæfter låneaftale i referat 
l.    Eventuelt. Værksted på Frederiksøen kan bruges for 100 kr. for året. Opfordres til at bruge. 
Kasserer har været til Landsstævne møde for frivillige. Mulighed for at hjælpe med forskellige ting og tjene lidt 
til kassen. Søspejdere over 15 år kan hjælpe. Småopgaver og lign. En vagt er 4 time, 42,50 kr. i timen til 
søspejderkassen. 1 – 4 juli 2021, tilmelding inden deadline. Bestyrelsen løfter opgaven i samråd med 
søspejderne. 
Udkast til nye flyers for NJSØ kan laves af Eva. Uddeles til arrangementer og lign. Korps materiale. 
Ønske ting til bådene: Mathias kan lave ting til bådene, spørg gerne. Evt. lanterner til bådene, mobilt batteri. 
 
 
Har du forslag, du ønsker behandlet under punkt d) skal de sendes til formand senest 14 dage før mødet. 
 
Med spejder-hilsen 
 
Formand: Lau 
 
Sekretær: Michael Storm 


