
Referat af DDS Stifindernes Grupperådsmøde 26. februar 2012.  
 
Formanden Merete Holst bød velkommen til DDS Stifindernes Grupperådsmøde 26.2.2012 
 
a. Valg af dirigent og referent: 
 Freddy Nielsen blev valgt som dirigent og Jette Bjerre som referent. 
 Freddy gennemgik dagsorden og den blev godkendt. 
 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: 
 Skriftlige beretninger i form af Stifindernes Årbog var udsendt sammen med indkaldelsen. 
 Der var ingen spørgsmål til beretningerne. 
 
c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse: 

Charlotte Holbech fremlagde regnskabet. Der var et lille underskud. Underskuddet modsvares 
af afregningen fra sommerlejren 2011s fællestransport til og fra Gillastugan, men pengene er 
lige kommet ind og dermed ikke medregnet i regnskabet for 2011. 
Regnskabet godkendt. 
 

d. Behandling af indkomne forslag: 
 Der er ikke kommet nogen forslag. 
 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 
e1. Forelæggelse af udviklingsplan og hovedindsatsområder for indeværende år: 

Vibe fortalte om Stifindernes udviklingsplan – vi prøver at få en kontinuitet i udviklingen 
både for spejdere og ledere. 
Vi vil helst ikke have ventelister, og vi vil gerne gøre så meget som muligt for vores spejdere, 
men vi mangler ledere. 
Vi er rigtig glade for den forældreopbakning og hjælp, som vi altid har til vores 
arrangementer, den betyder meget for gejsten i hele ledergruppen – tusind tak for det. 
Hvordan oplever forældrene så vores spejderarbejde? – Pernille Kok (Sika´s mor) fortalte, 
at da hun var med på nisseturen 2011, oplevede hun lederne som superengagerede og at Sika 
har det rigtig godt hos os, hun hygger sig og er i gode hænder. 
Anja Ougaard (Matkahs mor): ”Matkah elsker at være her, men hun har svært ved at fortælle, 
hvad det er, hun er så glad for ”. – Vi vil prøve at bestræbe os på, at give spejderne nogle flere 
fælles værdier og tydeligere mål for arbejdet. 
Charlotte Falmer fortalte, at vi mangler en gren imellem mini og junior. Vi har i 
fællestursudvalget snakket om, at det ville være godt at få en gren – kald den mini-junior eller 
noget – da spejderne ellers vil være i minigrenen i op til 4 år og dermed bliver trætte af at lære 
de samme ting hele tiden. Hvis vi rykker dem op til juniorgrenen før tid, så bliver problemet 
bare overført til dem og så er vi lige vidt! 
 

e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling og spejderarbejde: 
Intet at beslutte. 
 

e3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent: 
 Bestyrelsen foreslår kontingent hævet til 300- pr. kvartal: 
 Kassereren, Charlotte Holbech, gennemgik budgettet for 2012. 
 Vi har i år fået et mere udspecificeret budget. 

Vi har sat flere penge af til kurser, da vi har en del store spejdere, der meget gerne vil på Plan-
kurser (patruljeleder –assistentkurser) i efterårsferien, hvilket er vigtigt. De kommer hjem med 
den mentale rygsæk fuld af gå-på-mod, idéer og indtryk hvert år. Vi vil også gerne have, at de 
voksne ledere kommer af sted på flere kurser!!! 



Kenneth Lylloff: Til næste år vil vi gerne se, hvad pengene skal bruges til, så vi kan få det 
skrevet med ind på dagsordenen. 
Forslaget vedtaget. 

 
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5.: 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastsat til 8. 
 

g. Valg til bestyrelsen af: 
g1.  Merete Holst blev genvalgt som formand 
 Forældre: Thomas Krag blev genvalgt. 
 Kassereren, Charlotte Holbech og forældre Gert Viuf er valgt i 2011 og var derfor ikke på 

valg i år. 
 
g2. Unge: Rasmus Thomsen blev genvalgt. Emilie Falmer er valgt i 2011 og var derfor ikke på 

valg i år. 
 
g3. Ledere: Vibe Jørgensen (gruppeleder) og Jette blev genvalgt 
 
g4. Søkyndigt medlem: Ikke aktuelt 
 
g5. Valg af suppleanter: 
  Forældre: Christian Ougaard (Matkah´s far) 
  Ung: Heidi Lyhne 
  Ledere: Peter Glennung 
 
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 10. – 11. november 2012: 
 Vibe forklarede kort, at der i år er fokus på lov. Korpsrådsmødet er både interessant, lærerigt 

og sjovt, som det altid vil være, når så mange spejdere er samlet på et sted. 
 Unge (over 15år) kan også vælges som repræsentanter til Korpsrådsmødet. 
 Jack Boëtius og Charlotte Falmer (juniorledere) blev valgt. 
 
i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet: 
 Merete Holst (formand) 
 Vibe Jørgensen (gruppeleder) 
 Peter Glennung (gruppeleder) 
 Ricky Malling (Kamya´s far) 
 Freddy Nielsen (Støtteforeningen) 
 
j. Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 Kenneth Lylloff blev genvalgt som revisor. 

Pernille Kok (Sikas mor) blev valgt som revisorsuppleant. 
 
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen: 

Peter Glennung fortalte, at Stifinderne næste år har 60 års jubilæum – Hvordan får vi det 
fejret, så det også giver mening spejdere der har været i gruppen i et eller to år? 
Den officielle dato er d. 26.september. 
Anja Ougaard (Matkah´s mor) foreslog at vi kunne bruge historien i arbejdet og eventuelt 
indkalde ”gamle” Stifindere der kunne fortælle om hvordan det var at være spejder dengang. 
Kenneth Lylloff: Evt. inddrage lokalsamfundet – hvad var spejderbevægelsen for 60 år siden? 
- evt. komme med et vink i lokalpressen: Vi er her stadig – og vi vil stadig være her om 60 år. 
Merete Holst: Evt. en tidslinie med fortæller. 
Anja Ougaard: Skal man fange de små, skal der være et forløb op til – evt. teater. 



Charlotte Holbech: Evt. nedsætte en 60 års jubilæumsgruppe – dette vil være en opfordring til 
forældrene. 
- Peter påpegede igen, at vi er fantastisk glade for opbakning fra forældre, ægtefæller, naboer 
m.fl. 
- Fællesturen 9. – 11. marst: 4 forældre med som hjælpere: 
 Chanda´s forældre og Sika´s forældre meldte sig som hjælpere. 
 Pernille (Sikas mor)tilbød af bage 100 boller til turen  
- Hyttepatruljen er kommet godt i gang, dejligt at få hytten og ”omegn” opdateret.  
Mødes næste gang d. 18.3. kl. 9 – ca. 12. – Skurvognen skal væk! Så trænger du til at 
afreagere eller har du bare lyst til at give en hånd med, så kom glad og tag gerne jeres børn 
med. – Vi lejer evt. en container. 
- 23. april: 1000 km. mærket slutter –d. 21.4. afholder vi ”bevægelsesdag med bl.a. Spejder-
Triathlon. – Vi starter i svømmehallen, derefter vandrer vi og til sidst cykler vi – arrangører 
bl.a. Lars Pedersen og Gert Viuf. Vi søger både hjælpere og deltagere. 
- 16. juni: Familiedag – plejer at være en rigtig hyggelig dag. 
 

l.  Freddy: Takkede for det flotte fremmøde af forældre 
- Reklamerede for Støtteforeningen: Bliv medlem for 100- kr. om året. Foreningen deltager i 
Korsvejsmarkedet og kan godt mærke, at vi er kommet tættere på ”vores egen baghave.” 
Vi modtager gerne lopper. Tænk på os hvis I har nogle ting, der er for gode at smide ud, så 
kontakt en leder, vi har alle sammen nøgle til Loppeskuret. 
 
Freddy takkede for god ro og orden 
 
Mødet slut kl. 11:10 
 
Således forstået 
 
- i dagens anledning 

Jette Bjerre 
Referent 
 
 
Freddy Nielsen 
Dirigent 

 


