Grupperådsmøde – Palnatoke 21. februar 2018 - Referat
Lars (gruppeleder) – bød velkommen til de fremmødte forældre, ledere og bestyrelsesmedlemmer.
1. Valg af dirigent og referent
Signe Brinkler Larsen (Minileder) blev valgt til referent og Flemming Langhans blev valgt til dirigent.
2. Formandens beretning
Betina var fraværende og derfor afgav Lars (Gruppeleder) bestyrelsens beretning:
Hvad laver bestyrelsen?
 vi understøtter, at der er gode rammer for de gode spejderaktiviteter lederne laver med vores børn
o Vi tager stilling til økonomiske spørgsmål - budget mv.
o Vi støtter op om de praktiske ramme for spejderarbejdet - fx Svellehytten og bøgevang

hytten
o Vi tager stilling til mere principielle spørgsmål for gruppe
o men spejderaktiviteterne planlægges og gennemføres af gruppelederne og lederne
 Palnatoke er en velfungerende gruppe med masser af børn og gode ledere, og en meget sund

økonomi, (det er derfor typiske ikke svære spørgsmål, der skal håndteres i bestyrelsen)
Hvilke aktiviteter har vi gennemført i år?
-Vi har i år holdt ca. 6 bestyrelsesmøder, hvor vi drøfter praktiske gøremål, økonomi og også mere
principielle overvejelser om gruppen
-Bestyrelsen har igennem de sidste par år løbende drøftet, hvordan vi bedst muligt får involveret
forældrene i spejderarbejdet på den bedst muligt måde.
-Der er masser af muligheder for at engagere sig, men vi har også respekt for at folk har en travl hverdag. Vi har derfor i år prioriteret at betale os, fra nogle af de praktiske gøremål, som vi ellers har bedt
forældrene om at hjælpe med.
 Græsslåning ved svellehytten: Vi har betalt en ung mand for at holde det pænt
 Vedligeholdelse af Svellehytten:
o Nye termovinduer
o Nye varmepumper
o Ny dør med ny lås + en ordentlig indgang
 Vi har en del aktiver bundet i Svellehytten, og det er vigtigt at vi holder den ved

lige, så vores piger har et godt klubhus at komme i
 Hyttedag: en dag hvor forældrene inviteres til at komme og hjælpe med at holde svellehytten pæn

(Hvad blev lavet i år?)
 Sommerfest og julefrokost - fælles med lederne. Disse arrangementer giver en mulighed for en

fælles drøftelse mellem lederne i Palnatoke og bestyrelsen, så vi har en fælles forståelse af hvad
vi gerne vil med Palnatoke spejdergruppe
 Indsamling til julekurve og lodseddelsalg: En hyggelig tradition, der skabe synlighed om gruppen, og
er med til at sikre indtægter til gruppen.
 Spilop arbejdet er forankret i forældrebestyrelsen, men bliver drevet af en anden forælder.

3. Gruppelederens beretning
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Den altoverskyggende aktivitet i 2017, var SL 2017, både i forhold til planlægning, men også
gennemførelse.Generelt har der været meget positive tilbagemeldinger, men ambitionsniveauet skal
tilpasses i forhold tilde frivillige kræfter.
Af øvrige aktiviteter kan nævnes:
- Tænkedag samtidig med Grupperådsmødet sidste år den 22. februar 2017.
- Spejdernesdag
- Mange fra Troppen har været på plan (forår/efterår).
- Mikroer og Mejsers Miditur i foråret 2017, hvor der var både indianer og cowboys i rigelige
mængder.
- Zoo dag søndag den 7. maj 2017.
- Oak City Rally i maj 2017.
- SL2017: 22 – 30 juli, sammen med 40.000 andre spejdere fra hele verden. En kæmpe oplevelse for
spejderne, med mange aktiviteter lige fra mikroerne til troppen.
- Aktivitetsdag sammen med Allerød Handelsforening.
- I efteråret tog 4 ledere til Kropsrådsmødet, flere fra Ravnsholt Div. stillede op og blev alle valgt ind.
- Nisseoptoget, mikroere og mejserne håber det kan blive gennemført i år.
- Juleture for de forskellige grene.
Mellem alle disse aktiviteter gennemføres der ugentlige møder i grenene, hvor grenledere, ledere,
hjælpere og forældre gennemfører møder, hvor der møder friske piger op, og et par timer senere tager de
trætte hjem. Med mange spejdere i hver gren, kræver det også mange lederresurser at gennemføre.
Mange af lederne har været med i mange år, og det er naturligt, at de har brug for en pause i
kortere/længere tid. Derfor er det også helt nødvendigt, at der tilgår hjælpere og ledere i takt med, at
andre stopper. Der er ikke mange muligheder for at finde nye hjælpere og ledere, enten er det store
spejdere eller også er det forældre, som giver en hånd med. Det kan være i en periode, hver anden uge
eller mere som fast. Derfor er det bydende nødvendigt, at forældre giver en hånd med ikke kun til
Spildoparbejdet, men også i forbindelse med det egentlige spejdervirke, kom og vær med til at sætte spor.

Den mundtlige beretning blev fulgt op af et billedshow, som også nu kan findes på palna.dk:
http://palna.dk/node/1302

4. Nyt fra Divisionen
Line (Tropsleder og medlem af divisionsledelsen) fortalte om divisionens arbejde og opgaver. Der afholdes
blandt andet arrangementer for alle grene og ledere. Den 22. Marts er der et arrangement for nye
bestyrelser.
5. Regnskab 2017
Lene (Kasserer) fremlagde grupperegnskabet og hvordan det er opbygget. Hun fortalte desuden om det nye
regnskabs- og medlemssystem, som blandt andet betyder at vi har opkrævet kontingent lidt ”skævt”. Det
har været svært at få helt styr på det, men nu ser det ud til at der er meget få hængepartier tilbage. Lene
foreslog, at der opkræves kontingent to gange årligt – i marts og september. Regnskabet har i år nogle
tunge poster – blandt andet nye vinduer til Svellehytten og Spejdernes Lejr 2017.
Regnskabet for 2017 blev godkendt af grupperådet (vedlagt referatet).
6. Spildop
Anne som er spildopkoordinator aflagde (via mail) følgende beretning:
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Jeg har nu været koordinator for Spildop i ca. 6 måneder og jeg har et par betragtninger/udfordringer som
man måske nok bør snakke om under punktet Spildop eller måske snakke om på et bestyrelsesmøde på et
tidspunkt.
Da jeg startede fik jeg at vide, at der på grupperådsmødet i enten 2016 eller 2017 var besluttet, at alle
medlemmer skulle køre minimum 1 tur pr barn de havde indmeldt og at ledere/frivillige i Palnatoke var
fritaget for at deltage.
Der er ca. 80 Spildopgaver der skal besættes i 2018. Kim og jeg besluttede i slutningen af 2017 at skære
bemandingen ned på Spildopkørslen i 2018, grundet den markant mindre mængde aviser, flasker etc. i
Rønneholtparken grundet deres affaldssortering. Ellers havde der i alt været ca. 91 opgaver der skulle
besættes.
Jeg tæller fra min sidste medlemsliste ca. 75 spejdere, hvoraf enkelte tropsspejdere holder pause grundet
efterskole etc.
Heldigvis har rigtig mange af de frivillige forældre valgt at tage en tørn med Spildop også, da man ellers
kunne trække en del fra de 75 spejdere der potentielt er til at varetage de ca. 80 Spildop opgaver.
Enkelte frivillige forældre har meldt tilbage at de ikke agter at deltage i Spildop arbejdet, da de er frivillige.
(Jeg havde rykket dem for tilmelding, da jeg ikke er helt skarp på hvem der er forældre til hvem..)
En forældre med flere børn indmeldt har meldt tilbage, at de kun tager en tur for de har tidligere har fået at
vide, at det var en opgave pr familie og ikke pr barn. En anden forældre med flere børn har meddelt, at de
ikke magter flere opgaver end en, da den ene forælder rejser meget, men de evt. tilmelder sig flere opgaver
i sidste øjeblik når jeg sender desperate mails ud, hvis de kan. Så er der et par enkelte forældre som jeg har
rykket flere gange pr mail og SMS som ikke reagerer. Så alt i alt er der langt fra 80 spejderbørn/forældre til
at løfte opgaverne. Ved sidste skriv ud, hvor vi opfordrede til at tage en ekstra tur meldte få tilbage og der
er for nuværende stadig 10 ledige opgaver der skal besættes i løbet af 2018. Dertil kommer dem der
melder sig ud i løbet af året og som dermed ikke deltager alligevel og som skal besættes i sidste øjeblik.
Det skal også siges, at der er nogen forældre der tager en ekstra tur og som springer til i sidste øjeblik,
hvilket jo er rart.
Jeg kan egentlig godt lide at være Spildop koordinator, men at sende desperate mails ud for at få folk til at
tilmelde sig er en øv opgave og ret tidskrævende og det er svært at finde frivillige til mere end en tur.
Min søn er spejder i 1. Lillerød - der er det meget kontant meldt ud i år, at man forventer at alle
spejdere/forældre bidrager med 2 opgaver pr år pr. spejder, da ellers kan man ikke være spejder i 1.
Lillerød. Det skal siges de har markant flere opgaver der skal løses en vi har.
Kim (bestyrelsesmedlem og medlem af spildoppernes bestyrelse for Palnatoke) fortalte lidt om fremtiden,
som den drøftes i spildopbestyrelsen. Udviklingen er, at der i hele kommunen vil blive opsat
affaldssortering op i 2019. Loppemarkedseffekter er en stor del af indtægterne og giver et godt salg på
gladgården. Derfor er der stadig grund til at være positiv ift. at Palnatoke også fremover kan tjene penge
ved at være en del af spildop. Palnatokes rute er meget hurtigt overstået for tiden og derfor må vi forvente
at vi på et tidspunkt i fremtiden fx vil få et større område. Frygten er dog at når affaldssorteringen bliver
effektueret vil spildopopgaverne også løbende falde.
Kim opfordrede ti at forældre melder sig på opgaver i starten af året – der er stadig lidt huller – og også
gerne tager mere end en tjans.
7. Bøgevang
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Hanne fortalte om situationen omkring Bøgevang. Der er nedsat et udvalg, der kigger på hvilke muligheder
der er for at ”redde” Bøgevang. Der er både tale om salg, nybygning, eller reparation. Vi arbejder på en
trinvis forbedring og har kontakt til lokale håndværkere. Der er lavet tegninger som skal i ubud.
Ved gradvis opbygning af en ny hytte vil Bøgevang skulle bidrage med 300.000 kr. + Hver gruppe med
300.00 kr. + et banklån + evt. kaution fra kommunen. En ny hytte ville skulle kunne indbringe 8000 for en
weekend. Hanne bad grupperådet om at tænke nærmere på denne orientering frem til, at der bliver
indkaldt til et ekstra-ordinært grupperådsmøde – inden for et år (formentlig efterår 2018).
Vi har i udvalget brug for:
Statiker
Teknisk tegner
Fundraising
Er der nogen blandt vores forældre med de kompetencer?
Spørgsmål fra grupperådet:
- Bruger vi hytten?
- Er der indtænkt friluftsliv i de nye planer?
Regnskabet fra Bøgevang er vedlagt.
8. Behandling af indkomne forslag
Ingen modtagne forslag.
9. Væsentlige beslutninger for gruppen
a. Udviklingsplan for 2018 – Lars gennemgik gruppens udviklingsplan (vedlagt referatet)
b. Budget 2018 og kontingent - Lene fremlagde gruppens budget for 2018. Grupperådet besluttede at der
først skal ske en kontingentstigning i 2019 og bliver derfor først fremsat til grupperådsmødet i 2019.
Budgettet for 2018 blev godkendt af grupperådet (vedlagt referatet).

10. Valg til bestyrelsen:
a. Valg af Formand (Betina genopstiller ikke) Kim (bestyrelsesmedlem) blev valgt til formand frem til august
2018 hvor Gitte Bøgh tiltræder som formand. Grupperådet gav mandat til at formandsskiftet kan ske uden
et ekstraordinært grupperådsmøde, da det blev meddelt på grupperådsmødet, at Gitte først kan tiltræde
efter sommerferien.
b. Valg af øvrige forældre
Den øvrige bestyrelse består af: Lene (kasserer), Morten som modtog genvalg, samt Uffe (ikke på valg), Bo
(ikke på valg) og Gitte
c. Valg af Ledere/Gruppeleder
Lars (gruppeleder), Lars (Tropsleder) og Hanne (Mikroleder) blev valgt.
11. Valg af repræsentanter til Korpsrådet (2 pers.) og Divisionsrådet (5 pers.)
Lars (Gruppeleder) (delegeret), Marianne (Mikroleder) og Hanne (Mikroleder) (delegeret) blev valgt til
korpsrådet.
Hanne (Mikroleder), Line (Tropsleder) og Lars (Gruppeleder).
12. Valg af revisor og en revisorsuppleant
Per Riis genopstiller (valgt) og ingen suppleant.

4

13. Valg til spildopbestyrelsen
Kim stopper og da der ikke var kandidater blandt de fremmødte blev bestyrelsen pålagt at vælge en ny
repræsentant.
14. Eventuelt
Tak til Flemming for at lede os godt gennem mødet.

Således opfattet af Signe Brinkler Larsen (Minileder)

Underskrifter:

Formand:

Dirigent:
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