
DET DHNSKE
SPEJDERI(ORPS

11. aprit 2021

REFERAT FRA GRUPPERÅDSMøDE I 1. GLOSTRUP GRUPPE 7. APRIL 2021

A: Valg af dirigent og referent
Formand Pia bød velkommen til det digitale møde og tilbød at vaere dirigent. GA Annette blev
valgt som referent.

Pia konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt.

B: Beretning for 1. Glostrup Gruppe 2019
Beretningen for hele gruppen har ligget på gruppens hjemmeside www.lglostrupgruppe.dk. pia
har skrevet bestyrelsens beretning, og gruppelederne har skrevet gruppens.

Dervaringen spørgsmåltil beretningen, og den blev hereftergodkendt. (Se bilag 1).

c: Fremlæggelse af årsregnskab for det forgangne år til godkendelse
Kasserer Niels henviste til regnskabet, som har tigglt på hjemmesiden.

2020 har været et år med et lille aktivitetsniveau. I 2019 havde vi store udgifter til lokaleleje
m.m., og dedor har vi fået et stort tilskud i 2020.

Regnskabet blev godkendt.

D: Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

E: Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
D-er er ikke brugt tid på udviklingsplanen 2020-2021, som ses i bilag 2, men det vil vi gøre i
2021- Ledernes energi er brugt på at holde spejderarbejdet i gang. planen stemmer stadig
overens med det vi vil.

Budgettet for 2021 er lagt på et usikkert grundlag, da vi desvaerre ikke kan forudse, hvor mange
aktiviteter der kan gennemføres.

Kontingentet på 530 kr. pr. halvår fortsætter.

Budgettet blev vedtaget.

F: Fastsættelse af antaltet af bestyrelsesmedlemmer
Antallet af bestyrelsesmedlemmer fortsaetter med 3 forældre, 4 ledere og 1-2 unge.

G: Valg til bestyrelsen
Formand: pia Gottorp - ikke på valgKasserer: Niels Vestergaard - blev genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Jeanett Kristensen - blev valgt
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Suppleant
Ledere.

Ung.

Jan Lorenzen - blev genvalgt

9lTL Bo (genvatgt), cA Annette (genvatgt), GA Andreas (genvatgt),
GL/MA Philip (vatgt)
KA Sara blev genvalgt

l: ... Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådet
JA Nikoline og ML sheila blev valgt som repræsentanter for .1. Glostrup Gruppe.

la. _ _Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet
GLÆL Bo, GL/MA Philip, JA Nikoiine, ML Sheila og KA Sara blev valgt som repræsentanter for1. Glostrup Gruppe.

J: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Tage Bote genopstiller og blevvalgt.

K: Eventuelt
En foraelder spurgte til afholdelse af sommerlejr.

Der bliver noget i sommerferien, men det er endnu uvist, hvad vi må. Troppen og luniorerne hå-ber at kunne tage på en uges lejr. Minierne vil eventuelt'brule hele dage, ,"nr"rikroerne vistikke arrangerer noget.

Lederne lovede at give forældrene besked snarest muligt.

\ --',')t'L 'J 
Å.{gitvcv Lk-'w r

Referent
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Bilag 1

Formandens beretning for 1. Glostrup Gruppe

Det har unægteligt været et noget anderledes år at drive spejdergruppe i, end vi er vant til. vihar både afholdt bestyrelsesmøder udendørs og online, aliefter hvad der har været muligt. Areti bestyrelsen har været meget præget af coronåns oe!ånsninger, da flere af de projekter ogarrangementer, som bestyrelsen plejer at gennemføre, desværre ikke har kunnet lade sig gøå.

Lige inden sommerferien fik vi 2 nye gruppeledere. Der skulle have været en fin ceremoni påsommerlejren, hvorde afgående grufpeiedere overdrog stafetten til de 2 ny", og gruppen
kunne takke for de år og det storJarbåjoe, de afgåendå råJ"r", Louise og Jakob, har lagt i vo-res spejdergruppe. !e 2-.nye gruppeledere, Bo ol er'ttilp, har fået noget al en itddåb midt i coro-natiden, men de har holdt hovederne kolde og våret sa meget på forkant med situationen, somdet nu har kunnet lade sig gøre. selv har jeg iæret i tæt diålog med dem omkring de foranstalt-ninger, der har måttet træffes, både med t]e-rsyn til spejdååræ1oet og information tilforæl-drene' Bo og Philip bliver uden tvivl et stort aktiv for grrpp"n i årene fremover, og jeg glædermig meget over det gode samarbejde.

Nu.skærper vi det gode spejderhumør o_o oår en lysere fremtid i møde, hvor vi forhåbenflig kanfinde tilbage til den gamle gaenge uden får-mang" .oronriestriktioner.

Pia Gottorp
Bestyrelsesformand

Ledernes beretning for 1. Glostrup Gruppe

12020 har l Glostrup Gruppe, ligesom formentlig stort set alle andre fritidsforeninger, mærketbølgende gå højt og lavt. Det er åerfor også friståde at skrive en beretning om den tyngde, vihar mærket i vores kære lille spejdergruppe.

Det føler vi dog ikke,stemmer særlig godt sammen med vores ry, omdømme og spejdersange:"For er vi spejdere eller ej? Mukker-vinår det gælder? Nej! Gi' op når modgangen metder sig, erikke noget for os".

Hånden på hjertet, så er det nok ikke helt sandt, men det har givet og giver os fortsat noget atstile efter' Den høje morale har gået på runde btandt os, og oå er mås-r.e r..,elJigi nok, for nemthar det da ikke altid været.

Til gengæld har glæden været enorm, når endelig vi måtte og kunne mødes! Selv med et ud-råbstegn er foregående sætning en underdrivelså. stemnrngLn har været tyk af glæde, energiog alle de gode gloser, man måtte kunne grave frem.

2020 har mere konkret budt på en hel del forskellige ting. omkring sommerferiens start gav dengamle gruppeledelse teten videre til en ny og lidt y-rgr" iruppeledelse. De gamle gruppelederehar hver isaer været spejdere i mange år og ljent i. 6loirr'p'Gruppe trorasiirittig mange at
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disse Den ene havde et ønske om igen at bedrive spejderarbejde i børnehøjde og er derforfortsat med dette, mens den anden har grebet mutigheåen ior at dedikere tiden til sit studie.

Den nye gruppeledelse har grebet teten efter bedste evne midt i denne udfordrende tid og gørdet ikke mindre end bravt godt i undertegnedes øjne. Det er måske også her passenoe atnævne, at forfatteren af denne beretning udgør dån ene halvdel af de-n ny" glrpp"ledelse.

Vi har som nye gruppeledere i den grad fået lov at mærke gruppens og bestyrelsens opbakningog støtte, for hvilken vi er dem umådeligt taknemmelige. Eibedre team skal man lede længe ef-ter!

Grenlederne har gjort et stort stykke arbejde.. Når jeg nu skriver stort, er det fordi1eg, ikke barepå egen kro-p og sjæ|,. har mær(et det spænd, vi har-befundet os i, navnlig mellem coronareglerog en ustyrlig lyst til at være og lave spejder, men fordijeg har oplevet mile medledere finde vejog mulighed på trods af frustrationer og udfordringer. ' "

Vores seniorspejdere har som sædvanlig. været løsningsorienteret fra første færd. De lever op tilderes motto "Just Gnu lt" (løst funderet i-ttit<e's sroganf Speidermøde, 
",. 

grnrr" fast blevet af-holdt online, når ikke de måtte m.ødes, og når oe eioeiig ;å'tte møoes og alle kunne deltagepga' begrænsning, fandt de også kreativå løsninger på åettå. Her har gtåoen otså været stor,når endelig de måtte mødes i iorsamlinger over 10.

På ledernes vegne
Philip
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Bilag 2

1. GLOSTRUP GRUPPE UDVIKLINGSPLAN

Det vi tror på skaber vækst
Godt spejderarbejde = Minimalt frafald
Flere ledere = Flere spejdere

Vision
Vier en ærlig, favnende og nærvaerende spejdergruppe med et stort fællesskab, der laver en-
kelt spejderarbejde med formå1.

Målet er
Spejdere nok i hver gren til at vores vision kan udleves.

Vi prioriterer
. Ledergruppens trivsel og uddannelse. Det favnende fællesskab. Faciliteter der støtter fællesskabet. Ærlig diatog. Udvikling gennem nærvær

12020-2021 udmønter dette sig blandt andet i følgende handtinger

Ad 1. Lederdøgn, udviklingssamtaler, GAVFLAB-arrangementer, kurser, uformelle tjek-ind og -ud, første mandag i måneden, uddannelse mm. Nye leåere og ledertræningsindsats pa grenii-
veau.

Ad 2. Spejd med formål og dybde, støtte til aktiv deltagelse i fællesskabet. Vi er udendørs hver
gang.

Ad 3 Forældreinvolvering gennem fx forældremandage, oprydning på grunden, skabe mere
plads på grunden gennem aktivitetsområder og baser, der'uådersøtteiudelivet i gruppen.

Ad 4. Fokus på ærlighed, integritet og tydelighed i forhold til gruppens vision, grænser og mål i
samarbejde med by, division, korps og andre. Øget fokus på god kommunikaiion og at unOgå
bevidst skadelig kommunikation.

Ad 5. Det simple og gode spejderarbejde med plads tilfokus på relation mellem spejder og spej-
der og leder og leder, nærvær og brugen af mulighedernes rum.
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