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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 28. feb. 2019 kl. 1800 – 20.00 på Færgegården.
Grupperådsmødet er en slags generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for mødet:
a. Valg af dirigent: Lau og referent Storm.
b. Samlet beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. GA Anton og GA Bjørn beretter om livet i gruppen,
hverdage, forårs – sommer og efterårstogt. Dåb af Sulen 2, gæster og sponsorer inviteret, vi fik kage med logo
af den nye båd. Besøg af pressen på forårstogt og artikel om Svbgjollens 50 års fødselsdag. De nye spejdere
lærte meget af at sejle i optimister. Sejladsdage gav træning i bl.a. ankring og forberedelse til sommertogt.
Sommerferie aktiviteter i solskin og gav penge i kassen. Sommertogt med anløb af forskellige nye havne.
Mange søspejdere stod af og på løbende i ugen. Seniorer fortsatte på seniortogt uden Storm. Det var en fin
tur. Efterårstogt gik til Drejø – Ærøskøbing – Birkholm også uden Storm. Bådene blev taget op og alle lærte at
gøre bådene rene og lægge pressenning på. Søspejderne er begyndt at tage ”andre” mærker, så som
Tørklæde i et år, Sov i telt 1 gang om måneden. Hold dig vågen i 24 eller 36 timer, Bacon mærke, spise bacon
til hvert måltid i en hel dag. Storm beretter om gruppens status og grej, samt planer om nedsat tid ;-) Storm har
i mange år arbejdet hen imod sin tilbagetrækning. Der er sørget for ny Svbgjolle, renovering af de andre joller,
sørget for sponsorer til nye sejl. Den røde Svbgjolle er kørt på værft på Årøsund som en garantisag, med for
dårlig afsat vandlinje, brugt 4000 kr. på transport til værft. Den skal efterfølgende sættes til salg for en høj pris.
Storm vil gerne sammen med lederne og forældre bestyrelsen lave diverse opgaver, som vi ved første
bestyrelsesmøde for et overblik over og lagt en plan for godt søspejder arbejde. Storm fortalte om at det
formentlig er sidste år vi samler aviser i kommunen pga, den nye renovations ordning med sortering i
husstandene. Vi mister ca. 10.000 kr. Ligeledes er batteri indsamling for nedadgående, da det firma Storm har
hentet rigtig mange kilo batterier hos i Odense er flyttet og gået på rent internet butik. Ca. 4.000 kr. tab om
året.
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. Regnskabet gennemgået og
godkendt.
d. Behandling af indkomne forslag. OBS! Se længere nede. Intet modtaget.
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af planer for indeværende år. Standerhejsning med sponsorer 2. maj – kage og sodavand,
flødeboller. Nogen sørger for mad og drikke- Navn ukendt, forårs-togt til Thurøbund, sejlads i kano,
thurøjolle, optimist, paddleboard. Anton og Bjørn søger om lejrplads og både på www.tsc.dk. SPULT 25.
maj ca. kl. 10-14 - vi deltager og giver en hånd, ingen selvstændig aktivitet. Sommerferie-aktiviteter (uge
27 (3 dage, man – onsdag kl. 10 - 16), Sommer-togt uge 28 – lørdag til lørdag), Senior togt planlægges af
de store spejdere selv, efterårstogt klares af de store med planlægning. Bådene op sidste torsdag i
oktober, Anton og Bjørn bestiller vognmand ved Tonny Madsen. LYS fest muligvis 1. lørdag i dec.
Juleafslutning 12. dec. planlægges af bestyrelsen. Husk at spørge om Marinehjemmeværnet giver en
sejltur, Check om Træskibs ture, Storm med Palnatoke mm. som oplevelses ture. Ligeledes vil et
samarbejde med Pionererne i Vejstrup være gavnligt vedr. ture som den vi havde med dem på
Vindebyøre.
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udviklingsplan. Styrke gruppen med flere søspejdere, Fastholde
søspejderne med vilde sø-aktiviteter, Fastholde spejderne med kurser, Ledergruppen styrkes i det daglige
arbejde.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. Uændret 1200,- kr.
Godkendt
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer: 8 medlemmer. Dem
med fed skrift. Vedtaget.

D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S
Niels Juel Sø
Færgegården
5700 Svendborg
GL Storm 29 28 51 91

g. Valg til bestyrelsen af:

1. Formand: Peter S Hansen, ikke på valg. Lau formand, (pga. habilitets problem med GL og nuværende
formand, samt GA og Kasserer).
2. Kasserer: Charlotte B, på valg. Genvalgt
3. 2 x unge spejdere. (15 – 23 år). Mathias og Carl, ikke på valg.
4. Ledere, herunder mindst en gruppeleder: GA Bjørn og GL Anton.
Storm trækker sig som GL. Storm hjælper som GA
5. Søkyndigt medlem: Bill Hansen, på valg. Genvalgt
6. Valg af 2 x forældre: Trine og Karen, ikke på valg.
(De med fed markerede er de otte medlemmer af gruppestyrelsen).
h. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet. (Det er mindst 1 i uniform, 15 – 24 år). GA Bjørn -GL Anton
i. Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet. (Det er mindst 2 i uniform, 15 – 24 år) - (1 møde april
kl. 18.00). Formand – GL – GA – 2 x unge
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Revisor Sonja J på valg - genvalgt. Suppleant Brian på valg
genvalgt.
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. Ingen
l. Eventuelt. Lau spørger om Middelgrunds fortet – Sejle dertil?? På tur til Øen med tog/bus, weekendtur?
TSC vil gerne låne både i uge 29 og 31, De skal erstatte skade up front, de skal have en erfaren
TSC medarbejder i lånt skib.
Lau tilbyder at laminere udstyrs liste til bådene. Spejderne udarbejder liste.
Har du forslag, du ønsker behandlet under punkt d) skal de sendes til formand senest 14 dage før mødet.
Med spejder-hilsen
Formand: Peter
GL: Michael Storm
Således opfattet og skrevet til referat af Michael Storm

___________________________
Formand

___________________________
Referent

