
Dagsorden

1. Præsentation
Til stede: Karin (bæverne), Randi (gruppeleder, familiespejder), Michael (husbestyrelsen,
seniorene), Werner (forældreforeningen), Mette (forældrevalgt), Lene (forældrevalgt),
Karin (forældrevalgt)

2. Konstituering
Formand: Lene
Kasserer: Lene (indtil videre)
Sekretær: Mette

3. Enhederne
Familiespejderne: Enheden kører fornuftigt. Der 4 medlemskaber 3 piger og 2 drenge.

Bæverne: 15 børn indmeldte. Mærker og distriktsturnering. Sommerlejr Turøbund. Skal til
at se på ledere efter sommerferien. Der er kun 2 sikre ledere. Der er brug for ekstra ledere
i hvert fald de første måneder. Måske skal møderne flyttes til kl. 17.

Ulve/ smutter: 19 børn. 12 smutter, 7-8 ulve. Der skal 15 med på sommerlejr i Turøbund.
Pigerne sælger lodsedler.

Pigetrop: ?, de sælger sikker også lodsedler. De er 12 spejdere. Skal med på spejdernes
lejr.

Drengetrop: ?. De skal med på spejdernes lejr.

Senior: 6 seniorer. 4 piger og 2 drenge. De skal med på spejdernes lejr. Der skal 5 med.
Skal der snart være en ungdomsklan. 2 der skal på efterskole. Der rykker 3-4 op efter
ferien. Der skal nogle spejdere med fra Bellinge på sommerlejren. Seniorlederne har talt
med lederne fra Bellinge om at lave noget arbejde sammen efter ferien.

4. Forældreforeningen kort
Vi har fået et program om aktiviteterne i løbet af året. Indbydelsen til sommerfesten bliver
lige rettet til den rigtige dato. Der kommer loppesedler ud i uge 34.
Grupperådet laver en prioriteret ønskeseddel, så vil forældreforeningen tage det op. De er
super velvillige.

5. Husbestyrelsen kort
Holder møde d. 22.
Der er sat ny opvaskemaskine op. Der kommer nyt gulv i køkkenet. Ansøger om døre og
vinduer, når det bliver muligt at søge 2-1 puljen igen. Michael køber græsfrø, som skal sås
inden sommerferien. Michael vil gerne have medlemsopgørelse, så der kan sendes
regning ud.
Der bliver sendt besked ud om arbejdsdag snarrest.

6. Arrangementer - sommerfest, Spejdernes lejr.
Der har været møde med Bellinge og Sanderum. De bor på vores lejrplads. Det er noget
bøvlet at gruppen ikke kan få besked om, hvordan vores lejrplads ser ud. De har aftalt,
hvordan madlavning mm. skal bemandes. Der bliver fællestransport med bus. Rafterne
bliver kørt derned med lastbil.



7. Fremtidige opgaver
Årshjul for aktiviteter og også for admin. Opgaver (kommunen, økonomi, regnskabet)
Lederrekruttering.

8. Eventuelt
Pia vil hellere køre regnskabet online, derfor har hun ikke brug for en PC alligevel.
Måske skal Pernille være fisker (tjekke løb og kurser for trop og seniortrop).

Næste møde er konstituerende møde.
Tirsdag d. 30/5 kl.20.00


