
Grupperåd (generalforsamling) i Bobbarækus Trop d. 28/2-2015 

1 Valg af dirigent og referent 

Dirigent : Martin Bell Nielsen (forældre) & Referent : Janette Lindevang (Tropsleder) 

2 Beretning fra gruppestyrelsen og lederne 

Bævere : Glade, energiske børn som går på arbejdet med godt mod.  

Der arbejdes med junglebogen, de leger og er på tur.  

Ulve : 6 stk, 1 holder pause. 

 I nov/dec har Martin (Ulveleder) været sygemeldt, og har derfor ikke været til stede)  

De har været i shelteren i lystskoven, arbejdet med og i naturen, med bål(plads), mad, knivbevis, 

rafter, knob og færdsel. 

Deltagelse i ulveturnering hos Frederiksborg Trop, Bobbarækus står for denne turnering i år, og 

har deltaget 1 uge på korpslejr i sommers, hårdt, men godt. 

Der arbejdes fremadrettet mod dette års ulveturnering, Bornholm rundt, skt.hans, puslingeløb, 

sommerlejr og oprykning. 

Stifindere : 6 stk. Der har været arbejdet med orientering, morse, kort & kompas. 

Der arbejdes fremadrettet med den kommende stifinderturnering d. 13./14. maj, som af holdes i 

Næstved. Der skal laves en ”dyrefanger” (slynge) 

Spejdere : 3 aktive, 1 inaktiv. 

Der har været deltagelse på Wagadugoløbet, Bornholm rundt, korpslejr, LPT 

(landspatruljeturnering) Disse og efterfølgende ture er og bliver nedfældet i en srapbog, så nye 

spejdere kan se hvad det er de ”gamle” taler om. 

Der er blevet erhvervet duelighedstegnene ”Naturmærke 1-2-3” og ”Tovværk” og 

”Spejderprøven”. 

Der har derudover været arbejdet med brand og 1.-hjælp. 

Fremadrettet arbejdes der på individuelle duelighedstegn, for at styrke selvstændigheden hos den 

enkelte i form af : ”altmuligmand”, ”skriver”, ”Naturkender”, ”Hike” og 

”Information/International” 

Der arbejdes på deltagelse  dette års Wagadugo, Bornholm rundt, sommerlejr, Sct.georgs 

turnering og LPT. 

Rover : Finn, Martin og Kamilla. 

Der arbejdes med forefaldende arbejde i og udenfor huset. 

 

 



3 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 

Se vedhæftede fil. 

4 Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

5 Vedtagelse af budget – herunder fastsættelse af medlemskontingent 

Medlemskontingentet stiger fra 250 kr til 275 kr, altså en stigning på 25 kr (10 %) halvårligt. 

Indmeldelsen stiger 100 kr, så indmeldelsen bliver sat til 300 kr, så erhverves der 

ulvehue/stifindercap med i købet. 

Spejderhatten erhverves når spejderprøven er bestået. 

6 Valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til gruppestyrelsen 

Velkommen til nye forældrerepræsentanter : Anne Hansen & Niki Martiny, vi glæder os til et 

spændende samarbejde. 

7 Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af gruppestyrelsen eller i nær 

familie med et af dets medlemmer) 

Reviser : Lone soelberg. 

8 Gruppestyrelsens planer for det kommende år 

Sommerlejr uge 29 i Nøddebo, Gribskov. Lotte tager med, forældre er meget velkommen. (se 

vedhæftede fil) 

Gruppeweekend 11/12 April, 15 års fødselsdags- arrangement. 

Bornholm rundt. (pinsen) 

Sankt Hans, vi griller i hytten, sælger fakler ved kirken og går samlet ud og tænder det lokale bål 

ved roklubben. (23.juni) 

Sct. Georgsløb og turnering (11/12/13 september)  

Juletur sidste lørdag i november (beretning fra 2014 ligger på fb) 

Korpsrådsmøde d. 18 april hos Frie fugle på fyn. 

9 Evt. 

Tak for god ro og orden. 

 


