FEJØ GRUPPE
Referat fra grupperådsmøde SØNDAG DEN 15. JANUAR, 2012
a)
b)

c)

d)
e)

f)

Valg af dirigent og referent: Lene
Beretning fra bestyrelsen/lederne:
- Der strammes op på tropsmøder, kalenderforslag sendes til Finn
- Mikro/minierne har arbejdet med
- kommunikation (koder, morse, kompas mv.)
- samarbejde
- mærker (førstehjælp, sundhed både mentalt og fysisk)
- To telte kaput - der er modtaget penge fra Pæreskuderne til ny tipi
Fremlæggelse af årsregnskab og status til godkendelse
- Regnskab godkendt
- Jan søger aktivitetstilskud til sommerlejr
- Jan sender girokort og kontooplysninger til de, der ikke allerede har fået.
Behandling af indkomne forslag: Ingen
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
Spejdernes lejr 2012 (specifik info følger i separat brev)
- Selvom der ikke var mange til stede ved mødet, der kunne nyde godt af Sarahs beretning, svarede hun beredvilligt på spørgsmål
om andre store lejre - tak for det, Sarah.
- Der forventes 35-40.000 spejdere/ledere
- Fejø har meldt sig son ’værter’ for udenlandsk gruppe
- Der vil være fællestransport til lejren - hvorfra følger (sandsynligvis Nykøbing F)
- Merete og Brian Krøyer tager i forvejen og bygger lejr op.
- Natasja (en stor spejder, som de fleste Fejø-spejdere kender) tager med som leder i Fejø Gruppe
- Madmor søges
- Bagage køres i forvejen, hvis det afleveres på Dommergården senest torsdag, den 19. juli
- Merete spørger Torben og Marina, om de kan arrangere brænde
- Der tilbyder 1.200 forskellige aktiviteter på lejren - ønskeliste udarbejdes på møderne
- Vi skal have lavet en logo-T-shirt. Kim og Lotte udarbejder på møde med tropsspejderne
- Pris (7 overnatninger): Kr. 1.795,- Vi afventer kommunens tilsagn (Jan er i gang med at ansøge) på kr. 550,- tilskud pr. spejder
- Gruppen betaler halvdelen af resten
- Der er forhåndstilmeldt 12 spejdere til lejren.
- Endelig tilmelding skal ske senest den 22. februar!!
- Der etableres ’øve-lejr’ på Dommergården. Finn og Peter arrangerer.
Ledersituation
- Nye ledere søges!
Arbejdsdage/-grupper, af-øen-arrangementer
- Egne arbejdsgrupper opfordres til at lave aktiviteter
Aktiviteter i divisionen:
6. marts
Fællesledermøde
24.-25. marts
Mikro-mini weekend
14. april
Arbejdsdag, Kråruplund
16. april
Divisionsrådsmøde
30. april
Fællesledermøde
11.-13. maj
Divisionsturnering
2. juni
Mikro-mini dag
Fastsættelse af kontingent
- Der er enighed om at fortsætte kontingentet som nu (kr. 75,-/md for første barn, søskende kr. 60,-/md)
Bestyrelsesmedlemmer
1. Formand: Lene Støvring
2. Kasserer: Jan Kofod Larsen
3. Lederrepræsentanter: Finn Hansen og Peter Andersson
4. Forældrerepræsentant: Kasper Tøgern

FEJØ GRUPPE
5. Suppleant: Christina Berke
6. Revisor: Lis Komind
Herudover
Medlemmer til korpsrådet: Peter Andersson og Lene Støvring
Medlemmer til divisionsrådet: Peter Andersson og Lene Støvring
g)
h)

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
Se tidligere om Spejdernes Lejr 2010
Eventuelt
Søspejd - Kasper og Karin igangsætter - sparring med Sue
Arbejdsweekend kombineres med ’prøvelejr. Lene laver indkaldelse ultimo april
Desværre er vi nødt til at henstille til at børnene skal afhentes rettidigt efter spejdermøde! Vær venlig at ringe til den ansvarlige
leder, hvis I er forsinkede.

