REFERAT FRA GRUPPERÅDSMØDE
Ordinært grupperådsmøde hos Wagandoo Gruppe
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:00—21:00
Ibsensvej 12, 2630 Taastrup
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
Benny blev valgt som dirigent – Nana blev valgt som referent
2) Beretninger fra 2018
a. Bestyrelsens beretning
Formanden er ude og rejse med sit arbejde og dermed ikke til stede. Beretningen
rundsendes, når den ankommer fra formanden.
b. Ledergruppens beretning
Kwanga: 6 børn, juletur i januar måned, lærer verdenshjørner lige nu, vil gerne have
flere børn
Shandu: Henrik ny afdelingsleder, Andreas og Camilla med som nye hjælpeledere
ved siden af Rene og John. Shandu skal på sommertur til Thurøbund og ud og sejle.
De er omkring 15 børn – og mellem 12-15 børn kommer pr. gang. Børnene er opdelt i
patruljer og skiftes til at sætte flaget op. Og de løser også opgaver i patruljer. Fælles
minidag med de andre minier den 27. maj.
Kantara: Afdelingsledere Karsten, Mathias, Kristian og Catalina. Omkring 15 børn.
Fælles juletur med Jacala. Giver gode venskaber blandt børn og ledere. Arbejder også
i 3 patruljer og de lærer meget heraf. Sommerlejren går til Tydal i Sydslesvig, hvor de
har 100 års jubilæum for det sydslesvigske spejderkorps.
Trop: Michael og Jannik ledere i troppen. 24 børn. 3 patrulje. Har lige nu en opgave
med at skulle lave noget, som man kan bruge til at sidde rundt om et lejrbål. I
fremtiden vil de lave et escape-room. Sommerlejr går til Sverige i form af en
vandretur. Har overvejet om de skulle lave en patrulje mere, men der er også
pladsbegrænsninger, da de har mødedag samtidig med Kantara.
Klan: Julius, Andreas og Jonas er ledere. Planlægger lige nu fællesweekend i marts
måned. Tur i april måned kun for Klanen. Har kreative dage iblandt (papirfly, malet
sutsko). Har ikke planlagt sommerlejr endnu, men Julius og Andreas vil gerne på
kursus i sommerferien. Har penge fra juletræssalg til sommerlejr. Er omkring 13-14
personer i Klanen. Der kommer mellem 6-10 om tirsdagen.
Hvordan går det med ’Gammel-mands-klan’? Karsten er den ældste i Klan
Sukkeregern og fortalte at de ville mødes hver anden tirsdag, hvor de laver noget
andet end de unge Klan-medlemmer. Der har været afholdt et par møder, men det er i
bero lige nu.

BiS: Majbritt er begyndt at komme – så de nu er 4 medlemmer. De er i gang med at
sortere gruppens historie. Når de er færdige hermed går de i gang med Simons arkiv.
De må gerne kommunikere hvad de finder undervejs fx på Facebook og til Gruppens
historie på hjemmesiden. Skal lave mad til fællesweekend.
Gruppeleder: Ny hjemmeside – rigtig god. Tak til Nana, der har sat siden op. Vi har
hjulpet Jacala med at sælge juletræer. Måske skal Appsi også have hjælp næste år.
Der forventes et fællesmøde med de tre spejdergrupper om juletræssalg snart. Har
fået fældet stort træ nede i haven. Vedligeholdelsesplan for huset. Vi har bl.a. fået
nye lamper. Kristian har været nomineret til ungelederprisen, bl.a. i forbindelse med
et projekt for unge fra Taastrupgaard i samarbejde med KAB. John blev valgt til årets
leder i spejderkredsen.
3) Fremlæggelse af regnskab 2018 til godkendelse
Mere kontingent end forventet. Penge fra juletræssalg, juledekorationer, Lions m.v.
har givet flere indtægter end forventet.
Udgiftsbudgettet er nogenlunde holdt, men selvfølgelig mere korpskontingent, når vi
har flere medlemmer.
Der er taget penge fra Klanens juletræssalg til deres sommerlejr, da den har kostet
mere end de 5.000 dkk som de har i deres budget.
Klanens penge indgår i gruppens regnskab, når de får penge via større, officielle
spejderaktiviteter.
Regnskabet blev godkendt. Og tak til Bodil.
4) Behandling af indkomne forslag
Forslag om egenbetaling til PLAN og PLUS-kurser på 100 dkk/døgn. Forslaget er
vedlagt som bilag til dette referat.
Drøftelse:
Vigtigt at fastholde spejdere, der skal være gulerod. Give en anerkendelse til dem der
gør en ekstra indsats. Men også opbakning til at så mange som muligt kan komme
afsted.
Kan vi lægge budgettet efter, hvor mange spejdere vi forventer at komme afsted de
enkelte år?
Beslutning:
I forhold til det fremlagte forslag (se bilag) tages max antallet af kurser ud af
forslaget. Forslag om egenbetaling på 100 dkk/døgn fastholdes.
Henrik stemte imod forslaget.
5) Gruppen 2019
De enkelte afdelinger har under beretning fortalt om deres planer for 2019.

a. Aktiviteter og udviklingsplan 2019
Lederdag er udskudt til før sommerferien og derfor endnu ikke nogen udviklingsplan.
b. Budget og kontingent 2019
Indtægter fra kræmmermarkedet deles mellem trop og klan.
Kursusbudget forhøjes til 14.000 dkk, hvoraf vi forventer at få 8.000 dkk fra
kommunen. De enkelte afdelingers budget er hævet en smule. Der er afsat penge i
budgettet til en trailer. Vi får et tilbud på istandsættelse af kælderen.
Budgettet blev godkendt.
Kontingent fastholdes på 800 dkk/år opdelt i to betalinger a 400 DKK.
6) Valg
a. Valg til bestyrelse
I. Bestyrelsesformand – Line er ikke på valg.
II. Forældre – Bodil og Nana er på valg – begge modtog genvalg.
III. Unge til bestyrelsen – Kristian blev genvalgt (ikke til stede)
IV. Ledere og gruppeleder – ikke på valg
b. Valg af 2 medlemmer til Korpsråd – Annette og Andreas valgt
c. Valg af 5 medlemmer til Divisionsråd – afholdes 28. april. Dorthe, Bodil og
Camilla blev valgt. Resten findes på et ledermøde.
d. Valg af revisor og revisorsuppleant
Benny blev valgt som revisor og Birgitte som revisorsuppleant.
E. Valg af et medlem til støtteforeningens bestyrelse
Blev gennemført på støtteforeningens generalforsamling tidligere på aftenen.
7) Eventuelt
Gave til John for stor indsats under juletræssalg.
Kan vi ikke finde en bedre måde at tilmelde os juletræssalg? Forældre og
tropsspejdere skulle have mulighed for at tilmelde sig først – inden lederne udfylder
hullerne. Idé – fordel alle medlemmer på forhånd. Så eget ansvar at bytte vagt.
Klan – ikke længere alene om salg af juletræer ved Menu? Det drøfter de videre
internt.
Skal vi blænde pejsen i pejsestuen? Eller sætte en indsats i, så vi atter kan bruge den?
Kan det lægges ind i bygnings-vedligeholdelsesplanen?
Er drøftelse af turbudget ikke på dagsordenen med vilje? Nok en forglemmelse. Vi
tager det op i ledergruppen/bestyrelsen.
Solcelle-oplader. Penge er bevilliget. Er de fortsat det? Ja.
Hus – og havedag lørdag den 11. maj kl. 9. Karsten ansvarlig.
Spejdernes Lejr i Hedeland – vi har været med i en snak med de andre spejdere i
kommunerne. Greve har meldt fra. Roskilde og Høje Taastrup kommune vil komme

med et bud, der skulle sendes til spejderne den 22. februar. Embedsmændene mener
at Hedeland kan leve op til spejdernes krav.
Kan vi få en hjertestarter til hytten? Man kan få en hvis man samler penge ind på 15
ruter. Måske kan vi også bare søge Tryg-fonden? Husk at hjertestarter-ejerskab
forpligter.
Jan takkede for et godt møde kl. 21.07.
Referent

Revisor

Næstformand

______________
Nana Winkler

______________
Benny Pedersen

__________________
Sidsel Soelberg

Bilag:

Prioritering af kursus- og uddannelsesbudget i Wagandoo Gruppe
Eksterne kurser er primært relevant for Trop, KLAN og ledere/bestyrelsen. Dette notat indeholder forslag til
principper om fordeling af gruppens kursusbudget samt forslag til omfang af egenbetaling.

Forslag
Det er Wagandoo gruppe, der betaler for lederkurser. De koster normalt kun omkring 200-400 Dkk pr. styk,
derudover dækkes transport (fyldt bil til fx de to årlige uddannelsesmarkeder). Dyrere kurser skal ansøges
særskilt til bestyrelsen. Kommunen dækker p.t. den billigste offentlige transport til lederkurser.
DDS tilbyder følgende kurser for børn: PUF (Kantara-børn), PLAN 0-4 (Trop-børn) samt PLUS (Klan/seniorer).
Wagandoo Gruppe giver ikke støtte til PUF og PLAN 0. Børn i Kantara-alderen vil normalt kunne finde nok
udfordringen indenfor gruppens egne aktiviteter og tilbud. Børn vil alligevel kunne deltage på disse kurser
med 100% egenbetaling (tilmelding og fakturering sker gennem gruppen for at kunne søge evt. refusion fra
kommunen).
Wagandoo Gruppe giver støtte til PLAN-kurser. PLAN-kurser er målrettet patruljeleder og assistent, men er
åbne for flere. Der vil være en egenbetaling på PLAN-kurser på 500 DKK, hvilket svarer til 100 DKK/dag.
Derudover skal spejderen selv betale transport til PLAN-kursus. Den enkelte spejder kan forvente at få
støtte til to PLAN-kurser i sin spejdertid. Derefter vil der være 100% egenbetaling Gruppen kan om
nødvendigt være behjælpelig med at søge støtte til ’uformuende’ spejdere hos fx BROEN.
Wagandoo Gruppe giver ikke støtte til påskekursus, som også har Trop-spejdere i målgruppen. Påskekursus
kan sammenlignes med en sommerlejr, hvor der også er egenbetaling. Tilmeldingerne skal dog gå gennem
gruppen, da vi kan få refusion fra kommunen. Den enkelte spejders pris for påskekursus vil være fratrukket
kommunens refusion.
Wagandoo Gruppe giver støtte til PLUS-kurser. Den enkelte spejder skal lægge en egenbetaling på 100
DKK/dag samt transport til kursusstedet.

Budgetfordeling:
Kursusbudget foreslås fordelt således:
Lederuddannelse: 2000,- dkk
Trop (PLAN-kurser): 7000,- dkk
Klan (PLUS-kurser): 3000,- dkk
Med det budget kan vi årligt sende omkring 5 Trop-spejdere på PLAN-kursus og 1-2 Klan-spejdere på PLUSkursus.

