Referat
Generalforsamling ved KFUM-Spejderne Søndersø d. 22. februar 2022 kl. 1700.

Tilstede: Andreas, Carsten, Bestyrelsen og 11 forældre.

1. Valg af dirigent.
Andreas Rasmussen blev valgt.
2. Valg af referent.
Flemming Thornberg blev valgt
3. Aflæggelse af beretning
○ Sidste nyt vedr. samværsregler
Andreas orienterede om de seneste ændringer. Samværsreglerne kan findes på
spejdernes hjemmeside under “om os”
● Vi mangler at dele årsstjerner ud
Årsstjerne deles ud i marts måned.
● Fremtiden:
Spejdernes Lejr 2022. Ulve skal deltage fra onsdag til søndag. De store skal deltage i
hele perioden (23.-31. juli). Skal ligge i “kvarter” sammen med øvrige grupper fra
Nordfyns Kommune.
○

Opdatering på enhederne
■ Bæverne
Carsten: Der har været jævn tilgang. Flere er rykket op, det vil sige, at der p.t.
7 bævere. Der er et godt samarbejde i gruppen. Lederne er Carsten og Heidi.
■ Ulve, Junior og Trop
Andreas: Det går fint i grupperne.
Lederne er Andreas, Mark og Cecilie. Dan (forældre) hjælper til.
Troppen skal til Kullen i Sverige i foråret.
■ Info diverse lejre (3 års plan):
Der planlægges for tur til Island i 2023 sammen med De Grønne
Pigespejdere. Tur til Bornholm rykket til 2024.

4. Godkendelse af regnskab
Kassereren orienterede om regnskabet.
Regnskabet blev godkendt
Ændring i kontingentopkrævning for medlemmer.
Bestyrelsen har besluttet, at kontingentopkrævningen ændres, således at den opkræves
forud. Det vil sige, at der i januar måned vil blive udsendt opkrævning for 1. halvår, og i
august måned vil der blive udsendt opkrævning for 2. halvår.
Dette træder i kraft fra august 2022

Ændring af kontingent.
Andreas orienterede om, at bestyrelsen har beslutttet at kontingent ændres fra de
nuværende 350kr. pr. halvår til 500kr. pr. halvår. Andreas og Carsten gav begrundelse for
beslutningen. Spejdernes vicevært/havemand, der i mange år har arbejdet stort set gratis, er
gået på pension. Det betyder, at KFUM-Spejderne og De Grønne Pigespejdere kan se frem
til at skulle bruge flere penge på bl.a, græsslåning, rengøring af spejderhuset m.v.
Derudover er priserne generelt steget - bl.a. udgifter til brænde.
Der var fra de fremmødte forældre stor forståelse for kontingentstigningen.
5. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for
udvikling og vækst.
Gruppen er altid åben for ideer fra forældre. Vi bliver kun bedre, hvis i kommer til os med
forbedringer som vi måske ikke har tænkt over. Vi vil meget gerne have jeres meninger og
kommentar til vores spejderarbejde.
6. Valg af gruppeleder.
Andres fortsætter som gruppeleder.
7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse.
Genvalgt blev:
Flemming
Mia
Pia
Ninna
Dan
Nyvalgt blev:
Per Ottosen
8. Valg af 2 revisorer.
Jonas og Rene blev begge genvalgt.
9. Eventuelt.
Carsten orienterede kort om Spejdernes Lejr og gav gode råd til pakning.
Pakkelister blev efterlyst.
Der blev talt om og givet gode råde til indkøb af rygsæk.
Der blev rettet forespørgsel om regler for hvornår tallerken og bestik skal medbringes til de
ugentlige møder og til ture, samt forespørgsel om regler for brug af mobiltelefon - specielt på
turene sammen med De Grønne Pigespejdere. Andreas vil sørge for, at dette fremadrettet
bliver meldt klart ud. Hvis i er i tvivl om noget generelt, skriv da endelig til Andreas.

Referat:

Flemming Thornberg

