Grupperådsmøde for
Bobbarækus trop,
2018
Velkomst ved Malene.
Dirigent, Mona
Referant, Willy

De opstartes med kaffe, te og saft.
1.
Beretninger:
Formandsberetning: aktivt år for gruppen med lejre, løb og diverse arrangementer og kurser.
Bævere: Ny bæverleder gennem ½ år, skal på kursus først i marts. Ca. 2-3 bævere møder fast op hver uge. Leger
meget og laver begyndende spejderting.
Ulve: Ca. 20 ulve 7-10 år forventer ca. 10 ulve afsted på turnering. De har prøvet at komme på sheltertur sammen
med stifinderne da der er nogen der skal rykke op til sommer.
Stifinder: 8 stk. 10-12 år. Vanvittige, snaksalige og dygtige stifindere. Har været på turnering og deltaget i spejderne
lejr i Sønderborg sidste sommer. Sommerlejr i uge 27 her på øen og deltager i turnering til maj, er i gang med
foropgave.
Spejderne: 8 stk. 2 patruljer. Koncentrerer sig om mærker og foropgave til Wagadugo. Der har været mange ture og
lejre, Sønderborg, LPT, Wagadugo og det næste er at 4 stk. tager på PL.PA kursus først i marts. Skal til England til
sommer på Eurocamp.
Rover: 8 stk. Laver arrangementer af forskellig art. Velkommen til at melde sig ind. Skal til England til sommer på
Eurocamp og har deltaget i rover og pioner turnering i efteråret.
2.
Regnskab og årsrapport.
Regnskab er udsendt sammen med indbydelse. Regnskabet er gennemgået og godkendt. Underskud på lejre og
kurser opvejes året efter da tilskud udbetales der.
3.
Ingen indkomne forslag.
4.
Vedtagelse af budget.
Der arbejdes med en hård kassere og stram økonomi fremfor et budget som vil være stort gætværk.
Godkendt.
5.
Medlemskontingent.
Kontingentet fastholdes på kr. 275,- ½ årlig. Der anmodes om at betale til tiden, særlig omkring jul pga. tilskuds
beregningen og stikprøver.

6.
Forældrerepræsentanter:
Lige nu er der to forældre i styrelsen. Man vil have tre mere. Der skal også findes en formand for at kunne
godkendes som gruppe.
Anne har meldt sig på formandsposten, og Ditte har sagt ja til at komme i styrelsen.
Kommende styrelse ser sådan ud: formand:

Anna Hansen
Kassere: Per Hald
Lederrep.: Lotte Kofoed
Alm. Medlem: Mona Tjørnelund Hansen , Ditte Ørum

Der er lavet en praktisk liste, hvor der er forældre der har skrevet sig på som hjælp og skal kontaktes.
Lisbeth Nygaard 23668224, Anne Sofe Kjerulff, 29703250, Tina Trærup, 29452903, Maja Fendrup, 30246257, Martin
Carlsen, 30504908.

7.
Revisor.
Revisoren fortsætter så lang tid som kasseren, dvs. et år endnu. Revisorsub. Fortsætter.
8.
Evt.
Kamilla: Forespørgsel om kagebod i kyllingemoderen til livsstilsmesse 11-12 maj.
Baloo: praktisk liste kan navngives Bobbasines gryder.
Facebook gruppen, kig på den.

