Referat af Grupperådsmøde i Palnatoke Gruppe den 22. februar 2017
Stor tak for det store fremmøde af forældre til dette fælles tænkedags-grupperådsmødearrangement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Flemming Langhans valgt og referent: Susanne Kindt valgt. Flemming
startede med at konstatere at Grupperådsmødet var indkaldt efter gældende regler og derfor
lovligt.
3. Formandens beretning:
Grundet tekniske vanskeligheder startede Formand Betina Tradsborg med at fortælle om
årets bestyrelsesarbejde. Idet bestyrelsen sidste år på forældresiden blev skiftet næsten helt
ud og idet bestyrelsen har mistet medlemmer har arbejdet koncentreret sig om at øge
forældreinvolvering og det at få flere kræfter ind i bestyrelsesarbejdet idet bestyrelsen vil
have langt større mulighed for at løfte flere og større opgaver til gavn for børnene og lederne
hvis der er flere forældrekræfter at trække på. Derfor er der i lighed med systemet
vedrørende Spildop-opgaver udarbejdet en liste med en masse forældrevenlige opgaver man
kan skriver sig på. Listen publiceres på hjemmesiden.
2. Beretning - Fotofortælling fra 2016:
’Året der gik’ via video med klip fra grenene. Hanne Riber Skov (Mejseleder) supplerede med
at der er rigtig mange børn i Mikroerne og Mejserne og det kan give udfordringer med Ledere,
men at det jo er et luksus-problem :)
4. Regnskab 2016: Lene gennemgik hovedtallene for regnskabet (alle detaljer kan læses i det
udsendte materiale) Herefter blev regnskabet for 2016 godkendt
5. Behandling af indkomne forslag: Der var ikke kommet nogen forslag
6. Væsentlige beslutninger om gruppen:
a. Udviklingsplan for 2017
Udviklingsplan for 2017 blev gennemgået og er vedlagt – fokus på patruljesystemet,
hvilket er det at børnene arbejder sammen i små grupper (patruljer, kuld…) og
derigennem lærer at løse opgaver sammen uden stor voksenstyring.
Så blev vores hytte Bøgevang som vi ejer med 1. Lillerød nævnt. Den er meget
faldefærdig og der skal nedsættes en gruppe der kan gennemarbejde nogle scenarier for
hyttens fremtid. Såfremt man er interesseret – og meget gerne hvis man har
bygningskendskab – opfordres man til at melde sig til dette udvalgsarbejde.
b. Budget 2017 og kontingent:
Budget 2017 blev gennemgået for de væsentlige poster af Lene – detaljeret budget er
udsendt. Gruppen kalkulerer altid med et underskud da det indregnes at alle spejdere
tager på alle ture hvilket ikke sker i virkeligheden. Som det kan ses af regnskab 2016
bliver det som regel til et plus. Dog forventes 2017 at ende på et negativt resultat da
spejderne kun skal betale halvdelen af det sommerlejren koster i år. Men de seneste 4 år
har der været overskud og gruppen mangler ikke penge.– Budgettet, der er baseret på
uændret kontingent samt indtægt fra Spildoparbejdet blev vedtaget. Det blev varslet at
kontingentet for næste år nok kommer til at stige.
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7. Valg til bestyrelsen:
a Valg af Kasserer, - Lene genopstiller og Lene blev valgt
b Valg af øvrige forældre (vi mangler 1-2 nye medlemmer – gerne flere!) – Kim XXXX meldte
sig og fortalte samtidig at han trækker sig fra spildoparbejdet (mere om det under
eventuelt)
c Valg af 2 unge spejdere (15-23 år)- idet klanen er stort set ikke-eksisterende er der ikke
rigtig nogen oplagte kandidater. Bestyrelsen går i tænkeboks og ser på hvordan de kan
få de unges mening repræsenteret i bestyrelsesarbejdet.
Palnatokes bestyrelse består således af:
Formand: Betina Tradsborg
Kasserer: Lene Lousky (kasserer@palna.dk)
Gruppeleder: Signe Brinkler (signebrinkler@gmail.com) og Cecilie Langhans
Forældre-repræsentanter: Inger Piper, Kim Mikkelsen og Morten Hededal
Forældre-suppleanter: Liv Bjerre
Leder-repræsentanter: Line Hjort og Cecilie Langhans
Unge-repræsentanter: ??
8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet (2 pers.): Cecilie Langhans og Signe Brinkler
- samt Divisionsrådet (3pers.): Cecilie Langhans og Hanne Riber Skov valgt
Fred Slüter fra divisionen fortalte om divisionsarbejdet og korpset
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant ditto
Per Riis fortsætter gerne som revisor. Per blev valgt. Idet Anne ikke ønsker at genopstille som
revisorsuppleant og der ikke meldte sig nogen under mødet kunne Fred oplyse at divisionen i
det tilfælde stiller med en suppleant – deres kasserer. Det er således ikke nødvendigt at få
valgt en revisorsuppleant selv om det vil være fint at have en.
10. Eventuelt
Kim kunne på hans og Livs vegne fortælle at de begge trækker sig fra Spildoparbejdet efter
flere års tro tjeneste- Tak til Spildop Liv og Kim. Da det er vigtige poster idet Spildop-pengene
batter godt i kassen mangler gruppen virkelig at får disse to poster besat! Bestyrelsen vender
tilbage direkte til alle forældre med info om arbejdet etc. – man kan snildt være flere om at
dele opgaverne.
Desuden fortalte Signe at hun og Cecilie trækker sig som gruppeledere. Da denne post ikke
nødvendigves behøver at varetages af en af lederne opfordres forældre til at træde ind i
rollen. Opgaverne kan nemt fordeles på flere personer. Således vil lederressourcerne også
kunne tilgå børnene frem for mere administrativt arbejde.
Endvidere blev det meddelt at bestyrelsen har besluttet at nedlægge begrebet spejderpenge
eftersom alle skal tage Splidoptjanser og dermed kommer med på BonBon-turen. Har man
Spildoppenge fra tidligere kan de bruges til og med sommerlejren.
Mvh Susanne Kindt

Dirigent

Formand
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