17. marts 2020

Referat af grupperådsmøde d. 25. februar 2020 i Wagandoo DDS.

Der var ca. 35 fremmødte ledere, seniorer og forældre.
Gruppens formand Line Grave Poulsen bød velkommen til årets generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslog Benny Pedersen som dirigent og Måns som referent, hvilket blev
vedtaget.
Dirigenten fik ordet og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.
2. Beretninger fra 2019
·
·

a. bestyrelsens beretning
b. ledergruppens beretning.

ad a:
Formanden fortalte følgende:
Indkøb af Trailer:
De fleste af jer har nok bemærket at vi her i Wagandoo gruppe har fået en trailer! Det
har været et stort ønske fra lederne, og jeg må også sige at den allerede har vist sit
værd! Traileren er købt, så den kan blive kørt med af en almindelig bil – og jeg er
sikker på at den senest vil være i brug når der er fællessommerlejr her i 2020
Hjertestarter:
Vi har jo som de fleste nok har bemærket, fået en hjertestarter sat op her på gavlen
af Spejderhuset. Det er en Hjertestarter som vi i Wagandoo har gjort os ”fortjent” til
ved at samle ind til Hjerteforeningen. Vi er ret stolte af at det lykkedes – det holdt lidt
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hårdt, men til sidst blev alle ruter dækket. Der er også en del ledere som har deltaget
i hjertestarter kursus efterfølgende – det er vi også ret stolte over!
Oak City Rally:
I Wagandoo er det jo tradition at alle grenene fra Shandu og op deltager i
sæbekassebilsløbet Oak City Rally. Det plejer at være et tour de force i samarbejde og
udholdenhed for de hold der deltager. Jeg tænker, at Jan vil fortælle lidt om Oak City i
sin beretning, så det jeg gerne vil fokusere på er, at vi i år fik genoplivet en gammel
tradition – nemlig at der også deltog en forældre/leder bil. Et hold af forældre og
ledere har hen over foråret bygget deres egen bil, som de deltager med. De har de
vist haft det ret skægt med, så jeg vil da gerne opfordre til, at hvis der er nogen som
har lyst til at deltage i Oak City på den måde, så er det bare med at få meldt sig!
Sankt Hans:
Vi har igennem de seneste par år afholdt Sankt Hans i Selsmosen. Arrangementet
involverer alle grene af Spejderne – Lige fra de mindste Kwanga spejdere – som står
for at lave heksen til Troppen og Klanen som sørger for at forberede flåden som
heksen bliver sendt ud på Selsmosen på. Der er kage og saftevand og Kaffe og vi
synger selvfølgelig også Midsommersangen. Arrangementet ligger helt bevidst tidligt
på aftenen så det passer godt til børnefamilier. Sidste år var der lidt knas med
tidspunktet for bål – men vi lærer stadig, og det er et superhyggeligt arrangement,
som jeg håber er ved at rodfæste sig som en tradition.
Forældreweekend:
Igen i år har et engageret udvalg arrangeret en helt forrygende forældreweekend på
Høbjerghus. Det er skønt at se at der er så god opbakning til forældreweekenden –
både fra voksne og børn! Jeg kan kun anbefale at man som familie tager afsted hele
banden, for weekenden er arrangeret så der både er noget for små og store. Og jeg
kan da nævne, at der i år både var mulighed for at kaste med økser og lave sin egen
amulet i fedt-sten – og jeg så simpelthen børn med sandpapir og fedtsten i hånden
helt koncentrerede hele weekenden! Forældreweekenden var også startskuddet til
noget helt nyt her i Wagandoo – nemlig Familie-spejd, som har vist sig at være det,
der kun kan betegnes som en succes! Det er jeg sikker på at vores Gruppeleder vil
fortælle mere om.
Hus og Have dag:
Vi har i Wagandoo gruppe en ”Hus og Have-dag” hvert halve år. Den seneste Hus og
Have-dag, var en Hus dag, hvor der blev fokuseret på det indvendige i huset. Det
plejer jo at være sådan, at vi benytter den her dag til at få gjort hovedrent i hytten,
samt at få lavet de ting udenfor, som er nødvendige for at spejderne og lederne kan
koncentrere sig om at være spejdere og lave spejder-arbejde. De seneste år har der
bare ikke være så god forældreopbakning til hus og have-dag, og det har betydet at
vi har måttet nedprioritere de projekter som er inde i huset. Jeg vil meget gerne
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opfordre til at alle jer forældre bakker op om Hus og Have-dag – det bliver langt
nemmere – og også sjovere når vi er flere hænder om arbejdet – og der er altid noget
at lave – også selvom man ikke lige er den type, der hjemmevant svinger
ukrudtstrimmeren eller motorsaven. Og så starter vi altid med morgenmad – og der
er også et hold der sørger for at servere frokost for det arbejdende folk – og så er det
hyggeligt!
Juletræssalg:
Igen i år har vi i Wagandoo medvirket til årets juletræssalg. Det var i år Appsi
stammens tur til at sælge juletræer. Men da de meldte fra i sidste øjeblik, overtog vi i
Wagandoo salget her i Taastrup, da Jacala havde meldt ud at de ville koncentrere sig
om salget i Sengeløse. Med Måns og Bente som primus motorer for salg og leverance
– og med hjælp fra vores fantastiske ledere, som virkelig har givet en stor
arbejdsindsats – og selvfølgelig fra forældre og spejdere, så lykkedes det igen at
bemande alle vagter, og indtægten fra salget er et rigtigt godt tilskud til gruppens
økonomi. Næste år er det ”vores egen tur” til at sælge juletræer – så der gør vi det
hele en gang til! Igen håber vi på stor opbakning, for det er indtægterne fra bl.a.
juletræssalget som gør at vi kan lave nogle fede aktiviteter for spejderne, og bl.a.
indkøbe nyt grej til at afløse det gamle udtjente.
Juledekorationer:
Ud over juletræerne, så har vi også igen i år solgt juledekorationer. De bliver
forudbestilt og derefter produceret i massevis under kyndig vejledning og instruktion
af Bodil. Birgitte plejer at producere ca. 100 sløjfer til dekorationer – og det er et stort
arbejde.
Juledekorationerne er også et rigtigt godt tilskud til gruppens indtægter, og det plejer
at være ret hyggeligt at producere dem. De bliver lavet efter en stram opskrift, så de
kan leve op til en vis standard.
Jeg kan kun opfordre til at man som forældre melder sig til, når der bliver slået op på
kalenderen at der skal laves juledekorationer. Hvis man ikke føler at man lige har den
helt store kreative åre i forhold til at samle dekorationer, så er der jo altid mulighed
for at hjælpe til ved at klargøre gran osv.
Bestyrelsen:
Til sidst vil jeg gerne bruge lidt tid på at reklamere for Bestyrelsen.
Der er i år 3 på valg – de to modtager gerne genvalg – det er Robert Andersen og
Dorthe Tipsmark. Sidsel Soelberg træder ud af bestyrelsen, da hun ikke længere har
børn i gruppen. Jeg vil gerne sige tak for den store indsats som du har lagt i
bestyrelsen igennem adskillige år og for dit altid glade engagement.
Der er ikke nogen kandidater som på forhånd har meldt sig, men man har mulighed
for at melde sig på stedet, når der afholdes valg senere i dag
Derudover er jeg selv på valg som formand (Line Grave Poulsen). Som de fleste af jer
sikkert ved, så arbejder jeg som Skibsofficer og er derfor ikke i Danmark ca.
halvdelen af året.
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Det er ikke altid lige optimalt i forhold til bestyrelsesmøder og lignende. Derfor vil jeg
gerne opfordre til, at hvis der er nogen af jer som kunne tænke jer at prøve kræfter
med posten som bestyrelsesformand, så skal I endelig stille op som kandidat. Det er
heldigvis sådan her i Gruppen at der er en god fast kerne af prøvede kræfter i
bestyrelsen, som står klar til at hjælpe og guide.
Det er bestyrelsen som forvalter den økonomiske ramme som bliver vedtaget på
Grupperådsmødet. Derfor er det i Bestyrelsen at man som forældre kan få indflydelse
på hvordan vores økonomiske midler skal fordeles. Det er også i bestyrelsen at man
som forældre kan få indflydelse på gruppens retning og mål – og så foregår det
sammen med en god håndfuld engagerede voksne. Man behøver ikke selv have været
spejder for at kunne være med.
Beretningen blev godkendt.
ad b:
Gruppelederen Jan Nordenbjerg fortalte følgende:
Lederdag:
Lederne holdt i november måned den årlige lederdag, hvor mam over en hel dag
debatterede mange emner og planlagde kommende aktiviteter.
Familiespejd:
Gruppen har i efteråret introduceret Familiespejde for de allermindste, 3-6 år. Jan er
selv leder sammen med Kristian. Møderne holdes hver tredje søndag formiddag, 2
timer pr, gang. Der er foreløbig 9 indmeldte børn.
Afdelingerne:
Annette fortalte om Kwanga: 6 – 7 årige, 3 børn p.t. De har arbejdet med 1. hjæl og
lavet skattejagt for Shandu. Snart skal de lave en bestikpose og på tur d. 24. april
John fortalte om Shandu: 8 – 10 årige. 17 børn. 6 ledere og hjælpere: Henrik, John,
Rene, Andreas, Camilla og Henriks søn Theis. De har været på telttur, fælles minitur
til Zoo, lang juletur, deltaget i Oak City med 2 biler og holdt fælles mini møde med
politiets hundepatrulje. Og så var de på en blæsende sommerlejr på Fyn.
Karsten fortalte om Kantara: 10-12 årige. 7 børn. 4 ledere: Karsten, Kristian, Mathias
og Nethe. Så meget patruljearbejde og udendørs aktivitet som muligt. De var på
sommerlejr på Tydal Spejdercenter i Sydslesvig i anledning ad centrets 100 års
jubilæum. En stor oplevelse. Og for 9. gang holdt de deres fælles juletur med Jacala.
Michael fortalte om troppen: 12-16 årige. 14 børn. Jannik, Michael og Jacob. De er
delt i 2 patruljer og laver forskellige projekter. På sommerlejren var de på vandretur i
Sverige.
Wagandoo Gruppe Ibsensvej 12, 2630 Taastrup.
Det Danske Spejderkorps

Andreas fortalte om seniorerne: 12 aktive i alderen 16 til næsten 30. De laver
forskellige arrangementer og ture for resten af gruppen, tager på egne ture og tjener
penge til en fælles tur til Færørerne i efterårsferien.
Måns fortalte om BIS: 4 medlemmer. Madhold på fællesweekender, forskellige
praktiske opgaver, oprydning i arkiv og fremover opdatering af gruppens historie m.v.
Beretningerne blev godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab 2019 til godkendelse.
Kassereren Bodil Hauge gennemgik gruppens flotte regnskab for 2019 i hovedtræk,
herunder de enkelte afdelingsregnskaber samt status pr. 31. december.
Det fine resultat skyldes primært det ekstra juletræssalg, som vi overtog fra Appsi og
som ikke var budgetteret. Der er blevet hensat 40.000 kr., dels 10.000 til jubilæum i
2021 og dels 30.000 til en kommende renovering af kælder samt nyt tag.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning fra 400 til 500 kr. pr. halvår, som Andreas
motiverede. De ekstra forventede ca. 13.000 kr. skal gå til flere og bedre aktiviteter
for medlemmerne.
Stigning vil træde i kraft efter sommerferien og få halv virkning i 2020.
Forslaget blev vedtaget.
5. Gruppen 2020.
·
·

a. Aktiviteter og udviklingsplan 2020
b. Budget og kontingent for 2020.

ad a:
Gruppeleder Jan Nordenbjerg omtalte følgende fokuspunkter i det kommende år, jf.
gruppens udviklingsplan:
·
·

uddannelse af lederne
styrke sammenhængskraften i ledergruppen
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·
·
·

bedre rekruttering af børn, minimum 4 i hver afdeling
opdaterede afdelingssider på hjemmesiden
mere ensartede kommunikationsveje overfor forældre og børn

Aktiviteterne bliver de velkendte:
·
·
·
·
·
·

fællesweekend i marts
Oak City Rally i maj
foældreweekend i september
juletræssalg til december
og så tager hele gruppen på fælles sommerlejr til Falster i uge 27.
oprykningen sker formelt stadigvæk på forældreweekenden, men i praksis
skifter børnene afdeling umiddelbart efter sommerferien.

ad b:
Kassereren fremlagde budgettet for 2020, som indeholder et forventet overskud på
juletræssalget på 40.000 kr.
Bodil indarbejder den forventede ekstra indtægt ved kontingentstigningen på 6.500
kr., hvorefter det samlede budget baslancerer med et forventet underskud på 1.500
kr.
Budgettet blev godkendt.

6. Valg
·
·
·
·
·
·

a. Valg til bestyrelsen

·

b. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet

·

c. Valg af 5 medlemmer af Divisionsrådet

·

d. Valg af revisor og revisorsuppleant

·

e. Valg til støtteforeningens bestyrelse

1.
2.
3.
4.

Formand
Forældre
Unge til bestyrelsen
Ledere og gruppeleder

ad a:
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Formand:
Line Grave Poulsen Gartnerparken 44 blev genvalgt som formand.
Forældre:
Dorthe, Sidsel, og Robert var alle på valg. Dorthe og Robert modtog genvalg og blev
genvalgt.
Nyvalgt til bestyrelsen blev
Sarah Færch, Søndertoften 102 og
Christian Bahl, Hegnstoften 46
Følgende lederrepræsentanter blev valgt til bestyrelsen:
Kwanga: Annette Floor
Shandu: Henrik Bech Nielsen
Kantara: Karsten Hjortboe
Troppen: Jannik Reffstrup
Seniorerne: Andreas Klinge
Gruppen: Jan Nordenbjerg
Valg af 1 ungerepræsentant til bestyrelsen:
Der blev ikke valgt en ungerepræsentant.
ad b:
Annette Floor og Jonas Henriksen blev valgt efter lodtrækning. Andreas Klinge
deltager også i korpsrådsmødet men uden stemmeret.
ad c:
Dorthe Tipsmark, Camilla Nøbølle, Nana Winkler, Bodil Hauge og Andreas Klinge blev
valgt.
ad d:
Benny Pedersen og Birgitte Reffstrup blev genvalgt.
ad e:
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Dorthe Tipsmark blev genvalgt som forældrevalgt og Lars Larsen valgt som
lederrepræsentant.
7. Eventuelt.
Måns orienterede kort om de første, afholdte møder som forberedelse til Spejdernes
Lejr 2022, der skal finde sted i Hedeland.
Der afventes nu en invitation til et ”stormøde” med diverse involverede, også de
kommunale parter, som vil blive indkaldt i løbet af foråret. Der forventes lejrens tema
at blive offentliggjort.
Herefter afsluttede dirigenten mødet.

John Månson
Referent

Benny Pedersen
Dirigent

Line Grave Poulsen
Formand
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