Referat af forældremøde med generalforsamling
d. 24.02.21 kl. 19:00 online via Google Meet

1. Valg af dirigent og referent. Karina blev valgt som dirigent og Dina
blev valgt som referent.
2. Kort fortalt om spejderåret der er gået. Spejderåret som er gået; har
bestemt været turbulent og usikkert, da vi marts måned lukkede ned for
det hele havde vi ikke forventet at det ville vare så længe. Og da vi i juni
måned åbnede op med restriktioner om hyppig håndvask og adgang til
sprit og opdelte udendørs arealer var det hele lidt uvant og skørt men
det fik alle spejdere og ledere hurtigt en god rutine med. Alt i alt var det
bare fantastisk igen at være “sammen” Efter sommerferien startede vi
med nogle onsdage ved vandet ved Spejdercenter Æbleskoven hvilket
var en helt fantastiske oplevelser for alle. Det var næsten normalt at gå
til spejder i efteråret og da det blev vinter blev der igen lukket for alle
aktiviteter. Vi har selvfølgelig aflyst en masse turneringer, weekendture
og spejderlejre som vi håber kan komme på tale igen efter
sommerferien. Vi glæder os alle sammen til at komme i gang. Vi vil
gerne sige jer forældre tak for at i har bakket op om det hele og støttet
os i denne tid.

3. Fremlæggelse af regnskab ved Dina Kjerkegaard. Regnskab
fremlagt, godkendt og medsendt i bilag til referat
4. Valg af Grupperåd:
Kasser; Dina Kjerkegaard valgt 02.20 (ikke på valg)
Gruppeleder; Karina Wagner valgt 02.20 (ikke på valg)
Grupperådsformand; Morten Seeberg valgt 02.20 (ikke på valg)
Medlem Ivan Tegllund valgt 02.20 (ikke på valg)
Medlem Brian Rosendal valgt 02.19 (modtager genvalg)
Medlem XXXXXX (vi har plads til endnu et medlem fra forældregruppen i
må meget gerne skrive til Karina hvis i har lyst at melde jer) Ingen nye
opstiller til grupperådet, ingen nye valgt.
5. Valg af 2 revisorer;

Lise Jacobsen (modtager ikke genvalg)
Ny revisor Johnni Hansen
Mette Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt
Hvad bringer fremtiden? Det kommende Spejderår;
Det er stadig svært at begynde planlægningen af det kommende Spejderår,
lederne er i gang i de forskellige grupper med at lave en foreløbig plan og
opstarten her i marts er gået godt.
Vi forventer at afholde 2 arbejdsdage d. 26. maj og d.15. september, her
forventes det at forældre stiller op sammen med deres børn og hjælper med
vedligeholdelsesopgaver og forskelligt havearbejde. Dette er nødvendigt for at
holde kontingentet lavt.
Vi har en avisindsamlingsdag d. 17. april dette er den sidste og derefter skal vi
en gang om året (10. april) køre rundt med affaldsposer til den nye
affaldsordning. Også her forventes det at forældre hjælper deres børn, dette er
et godt lønnet job for vores spejdergruppe her kan vi tjene penge til aktiviteter
og lejre eller materialer til vedligeholdelse af hytten.
Vi kommunikerer via medlemssystemet KFUM Spejderne i Danmark har, det er
her man meldes ind og herfra der udsendes kontingent og informationer på
mails. Det er også her kommende arrangementer oprettes, disse kan også
tilgås fra vores hjemmeside www.stoubyspejder.dk under arrangementer.
Det vil være her man tilmelder sig og betaler for arrangementer. Vi bruger også
Facebook som en ekstra informationskilde. KFUM Spejderne i Stouby
Det sidste år har vi fået en del nye spejdere, og som forældre til både nye og
gamle spejdere er det vigtigt at i bakker op om jeres børn.
Det er vigtigt at hjælpe dem med at være klædt både varmt og tørt på om
onsdagen, det meste af vores spejdermøder foregår udendørs i al slags vejr. De
får udleveret en drikkedunk som de altid skal bruge når de skal have noget at
drikke om onsdagen.

6. Evt. Majbritt foreslår et job som møbelslæber hos Y’men i Billund,
det er noget grupperådet drøfter.

