25. januar 2021

Referat af
Nytårskur / Generalforsamling
Velkomst ved Kim (Gruppeleder), hvor program blev gennemgået og besluttet at mødet var indkaldt rettidigt.
1. Valg af dirigent – Mads Anders Jensen
2. Valg af referent – Anna Kirstine Kofoed
3. Aflæggelse af årsberetning v. gruppeleder Kim
Beretningen bestod af fortællinger og billeder fra alle årets arrangementer.
Beretning blev godkendt med zoom-klap og uden indvendinger.
4. Godkendelse af regnskab 2020 v. kasserer Lone
Indtægter fra kontingenter ligner tallene fra sidste år. Lokaletilskuddet er faldet siden sidste år,
da det er baseret på udgifter. Da vi ikke har brugt lokalerne så meget, har vi ikke haft så mange
udgifter, og har derfor ikke fået så meget tilskud. Ture og lejre løber nogenlunde rundt i sig selv
med indtægter og udgifter der udligner hinanden. Med tilskud fra DUF blev sommerlejrene gratis for deltagerne. Vi fik tilskud til klatrearrangement og bålaften fra DUF. Mødeudgifter er faldet i forhold til 2019. Udgifter til lederuddannelse er faldet siden 2019. Der har ikke været så
mange ledere afsted på uddannelse i 2020. Vi har haft nogle afsted på landsmøde.
Stalden:
I Stalden har der været udgifter til træfældning. Der er kommet en ny serviceaftale på liften, der
fremadrettet vil give færre udgifter til vedligehold af liften.
Filialen:
Lejeindtægter er faldet siden sidste år. Til gengæld har vi fået 56.000 kr i tilskud fra DUF for at
udligne udgifter på aflyste lejeindtægter (Står under diverse). Vedligeholdsomkostninger er også
faldet grundet mindre brug. Renteudgifterne falder løbende hvert år. Vi har et pænt overskud i år
grundet fine tilskud.
Aktiver:
Køb af Arresøcentret: Vi har givet et lån på 50.000 kr.
Vi har fået penge til et stort skab i det store rum i Stalden fra børnehaven, der låner lokalerne i
foråret 2021. Kommunen har givet tilskud til arbejdslamper og en pavillon til udespejd.
Regnskab for 2020 godkendes ved klap.
a. Gennemgang af budget 2021
Tallene er bestemt ud fra sidste år. Men grundet corona-situationen er der noget usikkerhed om
hvor mange indtægter/ udgifter året vil bringe.
Vi vil undersøge, om vi kan søge midler fra DUF til spejderarbejdet i 2021.
Der klappes for at godkende budgettet.
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5. Forhandling af gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag og planer
for udvikling og vækst
Ingen indkommende emner til dette punkt. Grundet situationen, vil der på et senere tidspunkt
blive inviteret til et arrangement hvor vi kan mødes fysisk og forhåbentlig arbejde aktivt med
dette punkt. Der opfordres til at både ledere og forældre deltager ved denne dag.
6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter (vælges af ledere i gruppen)
a. Gruppeleder:
i. Kim Clemensen Holdt
b. Gruppeassistenter:
i. Anna Kirstine Koefoed
ii. Michael Kerrn
iii. Markus Bing
iv. Fredrik
v. Carl
vi. Magnus
7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse
Sara, Gregers og Peter fratræder bestyrelsen - Tak for jeres store arbejde.
a. Ikke på valg: Jesper, Lone, Amalie, Helle (Sidder 1 år endnu)
b. Vælges ind:
i. Mads Anders Jensen (leder i gruppen)
ii. Lars B Jørgensen (forælder til familiespejder)
c. Vi har stadig plads til flere i bestyrelsen.
8. Revisorer vælges ind:
a. Signe Elvig-Jørgensen
b. Henrik Lodberg Olsen
9. Eventuelt.
Ingen emner bragt op.
Tak for i aften!

