Grupperådsmøde søndag, den 23. februar 2014
1. Valg af dirigent og referent.
Til dirigent blev Niels Jespersen foreslået og valgt, og konstaterede at grupperådsmødet var
rettidigt indkaldt.
Til referent blev Jette Dall foreslået og valgt.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
Gruppestyrelsesformanden fremlagde:
Velkommen til vores årlige grupperådsmøde.
Det har været et år med rigtig mange spændende ting på programmet.
Som det første vil jeg vanen tro, takke alle vores ledere og frivillige, som yder en kæmpe
indsats i det daglige. Uden dem ville der ikke være noget der hedder Elbospejderne. Lederne
møder op hver uge med stor energi for at give vores børn og unge den, viden og lærdom det
kræver for at være spejder. Det er ikke kun til møde-aftenerne de har travlt. Der skal også
planlægges ture, lejre, julestue og meget mere. Det kræver stort overblik at være
spejderleder. De skal have stor ros for den dygtighed og tålmodighed, som det kræver at have
med en så stor flok børn og unge at gøre.
Jeg vil også sige tak til de ”gamle” spejderledere som har valgt at gå på ”pension” efter mange
års arbejde her i Elbospejderne. Dog skal det siges at de stadig bakker op om vores
arrangementer.
Hermed skal der også bydes velkomme til vores nye ledere, som har gjort det muligt at vores
børn stadig kan komme og være spejder. De kommer med nye ideer, viden og masser af
energi. Tak for det!
Ligeledes vil jeg ønske juniorleder Henrik Ladeby tillykke med valget som ny gruppeleder i
Elbospejderne. Vores tidligere gruppeleder Maja skal til at studere og har derfor valgt at
stoppe som gruppeleder. Vi vil sige Maja tak for godt samarbejder – og hel og lykke med
studierne.
Sommeren starter jo som bekendt med et sommerarrangement på Stationen, hvilket Troppen
stod for.
”Huset” har været så venlige at bevillige et bålhytte, til stor glæde for spejderne. Denne er
blevet indviet – og bliver flittig brugt af spejderne. Fra spejderne - skal her lyde en stor tak.
Vi holdt jo som sædvanligt vores julestue den første søndag i advent. Denne gang blev det
afholdt i spejderhuset. Det var en beslutning leder og bestyrelsen tog i foråret 2013. Dette
skyldes at de fire timer julestuen tager at afholde, stod slet ikke mål med alle de timer der
bliver brugt på forberedelser og kørsel frem og tilbage fra skolen med alle materialerne. Derfor
blev der nedsat et udvalg som lagde hovederne i blød – og derefter kastede alle boldene i
luften. De kom frem til at vi vil prøve at holde julestuen der, hvor spejderne har deres daglige
gang. Der udover kunne vi jo også bruge vores dejlige bålhytte – og samtidig vise det frem,
hvor der blev nydt snobrød m.m. Mange lagde vejen forbi spejderhuset denne dag.
Jeg og den øvrige bestyrelse vil sige tak til frivillige og sponserer for året 2013. Håber at vi får
et lige så godt samarbejde i 2014.
2014 vil helt sikkert byde på mange udfordringer og sjove og spændende oplevelser. Men det
vil jeg overlade til vores nyvalgte gruppeleder Henrik, hvilket han kan fortælle lidt mere om.
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Gruppeleder fremlagde:
Årets gang i gruppen
Lederdag. Lederne i gruppen holdt den årlige lederdag i januar, hvor de fælles møder og
fælles arrangementer bliver fastsat og planlagt. Niels gav et fyldigt kursus i brug af vores
hjemmeside.
Nye ledere. Da vi efter sommerferien sagde farvel til 2 mikro ledere har vi sagt goddag til 3
nye Pia, Kim og Jesper velkommen hos Elbospejderne.
Elbospejdernes første fælles arrangement var Sct. Georgs Dag som blev afholdt midt i april.
Og som traditionen tro blev afsluttet med fakkel optog gennem byen.
Sportsdag. Efter forgæves forsøg på at finde et sommerfest udvalg i Bredstrup-Pjedsted blev
der i år arrangeret en sportsdag, hvor alle i vores lille landsby kunne komme og prøve lidt af
de fritidstilbud som der tilbydes herude. Her i gruppen havde vi valgt at Troppen skulle stå for
arrangementet, da de jo er ved at samle penge ind til deres Islandstur. Vi fik sat en lille lejr op
og 3 tropsspejdere sov på pladsen fra fredag- lørdag. Desværre var vejret ikke helt med os.
Det regnede stort set hele dagen, hvilket godt kunne ses på antallet af besøgende. Troppen
tog det pænt og et lille overskud til Islands turen blev det også til.
Sommerlejr. Mini og mikro tog på muslejr på Forlev Spejdercenter i pinsen, hvor de havde en
rigtig god lejr og rigtig godt vejr.
Det var ligesom om at det gode vejr pludselig ingen ende ville tage for både junior gren og
troppen havde også dejligt vejr i de uger de var afsted.
Juniorerne var på gå-heik langs naturstien på Langeland og havde nogle rigtig gode dage.
Troppen var også på gå-heik langs Gendarmstien i Sønderjylland, en rigtig god tur trods et par
skader undervejs.
Oprykning var traditionen tro i vores primitive hytte ude i Kongsted. Ca. 50 forældre og børn
deltog, med poster og suppe kreeret af Susanne og Birgit. Og oprykningen af spejdere på bane
lavet af troppen.
Juleværksted. Vi havde i 2013 valgt at rykke vores julestue hjem til spejderhuset og omdøbe
den til juleværksted, ja der var vidst temmelig meget der var lavet om, men stadigvæk rigtig
godt besøgt. Det bliver helt sikkert at vi gentager den igen i år. Om noget laves om vides ikke,
men der er altid plads til forbedringer.
Til slut. Nu er det jo sådan at vores spejdergruppe ikke var en spejdergruppe hvis ikke vi
havde så mange ledere, som hver uge planlægger og holder møde for alle de unge mennesker.
Vi skal alle huske på at dette er frivilligt arbejde og at vi kun er mennesker, som også kan
fejle. En stor ros til vores lederflok her hos elbospejderne.
Jeg vil på egne vegne gerne takke af som gruppeleder, jeg har siddet på pinden i nu snart 4 år
og føler ikke længere at tiden er til en gruppeleder post. Jeg giver derfor stafetten videre til
Henrik Ladeby som er valgt af lederne på sidste lederdag.
Men derfor vil jeg stadig sige: En gang Elbospejder altid Elbospejder.
Forespurgt kunne gruppeleder oplyse at gruppen består af 48-50 spejdere og 10-12 ledere.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
Henrik Ladeby fremlagde på vegne af Heidi Jensen regnskabet for 2013, der blev godkendt.
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4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ikke indkommet forslag.
5. Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan og gruppens udvikling, spejderarbejde
mv.
Visioner for Elbospejderne 2014/2015:
Lederne hos Elbospejderne har igen lavet mål og visioner for gruppen.
Vi vil de næste 2 år i gruppen arbejde frem mod den røde tråd i spejderarbejdet. Det betyder
at det man lærer som Mikro spejder er noget der bliver bygget videre på i de næste grene,
man vil komme til at udvide kendskabet til f.eks. Førstehjælp. Som er et af de tre emner vi vil
arbejde mere med. De to andre er knob/knuder og orientering.
Hvor man kan få mærker til sin uniform inden for disse temaer. For at finde den røde tråd i
spejderarbejdet og for at vide hvad vi gør i de forskellige grene vil vi på alle ledermøder have
et punkt der hedder rundt i grenene for at lægge en fælles linje.
6. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Gruppestyrelsen består af 4 ledere og 4 forældre og 1 ung og det skal den fortsat bestå af.
7. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent.
Henrik Ladeby fremlagde på vegne af Heidi Jensen budget for 2014. Kontingentet foreslås
uændret til 650 kr. om året på næste kontingentopkrævning. Budgettet og kontingentet på
650 kr. blev vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen.
På valg er formand, Gitte Riber og forældrerepræsentant, Lisbeth Kjærgaard. Lisbeth
Kjærgaard blev valgt til formand og Gitte Riber blev valgt som forældrerepræsentant.
Forældrerepræsentant Jesper Hansen udtræder og i stedet valgtes Louise Hvilborg.
Da Henrik Ladeby er valgt som ny gruppeleder og derfor automatisk valgt til bestyrelsen.
Leder Thomas Hvilborg og Maja Andersen udtræder af bestyrelsen. Der valgtes Steffen Ploug
og Brian Jul Hansen.
9. Valg af 1 ungdomsrepræsentant.
På valg er Magnus Jespersen, som ikke modtager genvalg. Tropsspejder Maiken Pedersen blev
valgt.
10. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet.
Henrik Ladeby og Maiken Pedersen blev valgt.
11. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet.
Maja Andersen, Henrik Ladeby, Steffen Ploug, Gitte Riber og Elly Houstrup Pedersen blev valgt.
12. Valg af revisor (Valget gælder for et år).
Lene List blev foreslået og valgt.
Som revisorsuppleant blev Eva Jespersen foreslået og valgt.
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13. Eventuelt.
Louise foreslog at en af de store tropsspejdere er hjælpeleder hos minier. Brian sagde, at de
allerede nu arbejder på at finde en interesseret. Allerede nu arbejdes på tværs af grenene.
F.eks. arrangerer tropsspejderne møder for juniorspejderne.
Henrik Ladeby, nyvalgt gruppeleder er også leder for juniorgrenen.
Referent: Jette Dall
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