Genera lforsa m I i ng Ta ppernøje

spejdergru ppe d. 31,13-2016
1)
2)

Valg af referent og dirigent: Katrine og Hans{Ørgen er valgt

Grupperådsformandens beretning
stor succes, stor ros til Eva Melhof, dette gentages i 2016
Sankt Hans
stor succes
2 Byfester (1 i Tappernqie, L i Everdrup)
overskud
og
stort
succes
stor
Loppemarked
dårlig tilslutning, ikke en stor succes, lille overskud
Julemarked
ikke så stor tilslutning, desværre
Arbejdsdag

)

-

)
)

)

)

3) Gruppelederens beretning

-

Der er på nuværende tidspunkt 10 ledere og 3 assistenter
Der er en mindre lederomrokering undervejs.
Spejderledernes beretning:
Trop - Knud: ca. 11 tropsPeidere
Kampen om NæsbY - succes
Sommerlejr på Nexelø - troppen var på vandretur på fastlandet
De har slagtet høns og lavet mad

)

stor succes

Svømmehal len og tømmerflådesejlads

Julegudstjeneste

Vinterfejden
Zaxes

)

aflyst
DM ispejder
til Hammer
Juniorer - Mogens: 12-14 iuniorer
Tur

Oprettet i Januar
De er i gang med koder og båltænding
Der arrangereres en tur inden sommerlejren
Ulve - Katrine og Charlotte: 25 ulve
Must i foråret - stor succes
Must i efteråret - stor succes
Tema om Nordisk mytologi- dyreven og ud i naturen
OPS

til lederne: spejderne skal flyttes i databasen når de rykker op.

Forældre giver udtryk for at der bør ske luftforandring hos trop spejderne, dette er undervejs.

4l

Regnskab 2015

-

Der er brugt mange Penge
Penge på kloakafgift
Penge

til varmepumpe

-

penge støtte fra Snesere bylaug

Der er kommet nYt dankort

Kontigent betales fremover med mobilepay og modtages på Email (dem uden emailvil
modtage girokort) Katrine laver seddel ang' nyt kontigent
Samlet overskud på alle arrangementer = L2.000 kr'

5)

6)

Budget 2016
Der må ikke foretages store investeringer
Bent har forslag til lotteri - indsamling af penge

-

til hytten
penge skal søges gennem grupperåd og kan
Disse
Valdemar
distrikt.
Der kan søges 350.000 kr
ikke søges til mursten
i

Ljuba og Erik trækker sig fra grupperåd
Lennard trækker sig fra grupperåd og som grupperådsformand
Alle ovenstående kan kontaktes i forbindelse med arrangementer
Jens Nørgaard stiller op til grupperåd
Benedict Rwotto stiller op til grupperåd

-

Hans-Jørgen og Frank genopstiller
Der er indkaldt

7l

8)

til grupperådsmøde d. 20 april kl. 19.00 i spejderhytten

Her vælges ny formand

Revisorer og suppleant genopstiller
Evt.

-

Fundrasing
Det er muligt at leje lokalerne i Brøderup Fitness 2 gange årligt gratis til afholdelse af
arrangementer/ fester eller lign. Gerne med henblik på indsamling af penge til hytten
Lise trækker sig som ansvarlig for medlemssystemet - Henrik og Katrine overtager denne
Alle info på distiktets hjemmeside opdateres - herunder ledere, grupperåd mv. obs. Email og
adresse.

-

Hvilken kontaktperson er anført hos kommunen??

Spejdernes konto nr: 0059

-

8474- 917

Skriv kun barnets navn

Mobilepay konto: 60 92 32 28

-

593

