Spejderne i Hammershøj
Generalforsamling 2019

Referat af Generalforsamling den 27. februar 2019.

Valg af dirigent og referent
Dirigent: Flemming Kammersgaard
Referent: Christine Birket

Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Formandens og ledernes beretning
Der er 55 børn i gruppen for nuværende. Bestyrelsen er meget stolte af så stor en gruppe. Det skyldes
mange ting, men særligt de engagerede og gode ledere, som går godt i spænd med hinanden er en stor
faktor. Engagerede spejderledere smitter af på børnene. Bestyrelsen udtrykte stor tak til lederne.
Formanden nævnte udpluk et årets aktiviteter: divisionsturnering, Økodag, Sov ude-arrangement, Sct.
Hans, sommerlejr, gruppetur, oprykning og Nytårsparade. Aktiviteterne er uddybet i generalforsamlingens
folder.
Formanden fortalte om udviklingen omkring spejderhuset, og hvordan huset benyttes af andre grupper i
byen.
Fremtiden byder på at bygge bålhytte, deltagelse i åben skole, arrangere divisionsturnering og sov-ude
arrangement i Fussingø, aktiviteter ved Soppefest og gruppesommerlejr i uge 28.
Gruppen skal arbejde på at tjene penge ind som erstatning for den indtægt, der har været i forbindelse
med parkering ved Økodagen på Ny Lundgaard. Gode ideer modtages meget gerne.

Mikro
Kalder sig for rævene, og mødes mandag kl. 17.30-19.00.
Fortalte om nylige aktiviteter og fokus på at tiltrække flere spejdere

Mini
Mødes onsdag kl. 17.30 til 19.00 – samme tid om juniorerne. Det giver nye fordele, at møderne er på
samme tid.
Meget brede aktiviteter, så de får mulighed for at prøve mange forskellige ting.

Junior
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Her bygges videre på emner fra minierne, hvor man begynder at bygge selvstændighed på og være
selvhjulpne. Fokus på at prøve at udfordre sig selv på den gode måde og skubbe sine grænser. Der er tit
forskellige aktiviteter på samme aften.
Der er i år Divisionsturnering på hjemmebane, som spejderne glæder sig til.

Trop
Startede med fem spejdere efter årsskiftet. Oprykningsmøde (arrangeret af troppen), som skal være sjovt
med også højtideligt, da skiftet er noget særligt. Resulteret i en trop på 10-12 spejdere. Desuden er klanen
trukket ind i troppen, som en selvstændig patrulje, hvor der også er kommet en lederassistent.
Arbejder meget med forløb, hvor spejderne i højere grad selv tilrettelægger forløb. Desuden hjælper de i
gruppen med at lave aktiviteter for de andre spejdere. Det skaber aktiviteter, som ikke kunne lade sig gøre
uden deres indsats.
Kanoforløb blev brugt som forberedelse til sommerlejren – tak til badet for gratis faciliteter til at tage
svømmeprøve. Sommerlejren blev en rigtig dejlig tur i naturen.
Der kommer socialuge efteråret, og troppen begynder at arbejde med FN’s verdensmål efter
sommerferien.

Kassererens beretning – årsregnskab og budget
Kassereren gennemgik regnskabet. Året resultater er et overskud på 29.420,66 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid herunder
a) Forelæggelse af planer for indeværende år
b) Beslutninger om gruppens udvikling og spejderarbejde
Der henvises til formandens og ledernes beretning. Store ting bliver bålhytten og divisionsturneringen
(afholdes af gruppen).
Der er to muligheder for at opføre en bålhytte enten betaler gruppen for at få bålhytten rejst ellers køber vi
et samlesæt og sætter den op selv, men det kræver forældres hjælp. Lederne har ikke selv ressourcer til
det.
Depotet nedlægges, da folk i større grad handler på nettet, og der er kommet en Spejdersport butik i
Viborg.
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Sommerlejren er en gruppesommerlejr, hvor alle tager afsted på samme tid. Vi tager til Forlev
Spejdercenter ved Skanderborg, hvor frivillige arrangerer aktiviteter i løbet af ugen. Det vil også være andre
spejdergrupper på centret i samme periode Lejren kører fra lørdag til lørdag i uge 28.
Junior og mini afsted søndag (søndag-onsdag)
Mikro ankommer mandag.
Mikro, mini og junior tager hjem onsdag. (mandag-onsdag)
Gruppen vil prøve at arrangere fællestransport.

Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Nuværende: 4 medlemmer af Bestyrelsen. Mødes 3-4 gange om året. Træffer beslutninger om overordnede
retning og aktiviteter, samt vedligehold og udvikling af huset. Besvarelser af spørgsmål og forespørgsler fra
forældre og andre.
Jesper Danielsen træder ud, det har ikke været muligt at finde en erstatning.

Valg til bestyrelsen
a) Kandidater til bestyrelsen
b) Formand – Susanne Molbæk blev genvalgt
Peter Friis Laursen blev valgt til bestyrelsen

Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
Jesper Bengtsen og Henrik Hornum er gruppens repræsentanter i Korpsrådet.

Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet
Randelsborg Division, god repræsentation fra Hammershøj: Henrik Hornum, Mia og Jesper Bengtsen.
Forældre og spejdere kan deltage på lige fod. Man får et indblik i, hvad DDS er mere end
Hammershøjgruppen.
Der skal vælges fem ud over de tre i selve Divisionsledelsen.
Ingen valgt på mødet – det klares efterfølgende.
Vissinghytten repræsentantskab
Ingen valgt – det klares efterfølgende.
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Valg af revisor og revisor suppleant Gunnar Lanng – kassere
Gunnar Laang ønsker at træde tilbage som kassere pga. af alder. Annette Lilliendahl Jensen overtager
posten efter generalforsamlingen.

Flemming Kammersgaard – revisior
Esmat Guindy – revisorsuppleant

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
Se formandens beretning.

Eventuelt
Mulighed for at købe egne trøjer med logo og byvåben. Tæller som uniform sammen med tørklædet
Sweatshirt, t-shirt, kasket og strikhue.
t-shit 175 kr.
Sweatshirt 300 kr.
Kasket og strikhue – 125 kr.

Reklame for ok- benzinkort.
1494,92 kr. i støtte fra OK til gruppen.
Man skal huske at registrere, at støtten skal gå til DDS Hammershøj. Det kan man gøre både med nye kort
og eksisterende kort. Det kan ændres i app’en og på hjemmesiden.

Ideer til indtægter
•
•
•

Arbejdes på parkeringshjælp til Cold Hand Winery arrangementer.
Sælger ikke juletræer mere – men hjælp til Kronbæk juletræssalg på Nørrebækvej. Et par
weekender i november/december. Mere info til efteråret.
Afhentning af juletræer i januar til fx 100 kr. stykket.

