
Dagsorden for fælles gruppe/leder møde 

Placering: Spejderhytten 

Dato: 17/9-2019 

Klokkeslæt: 

 

Indkalde: 

Afbud: 

18.30 – 20 

Underpunkter forklaring: a.: forslagsstiller - b.: Ansvarlig 

Støtteforeningen, ledere og forældrebestyrelsen 

Maria Thesbjerg, Nete 

Deltagere: Lillian, Anita, Iben, Michael, Jesper, Kate, John, Maria B, Mads og 

Cecilie 

Referent: Cecilie 

Dagsorden - fællesmøde: 

1. Velkommen til ny ulveleder Louise Storm Knudsen ( lsj@rosa.dk ) 

Mor til Phillip ved ulvene. Har været spejder som ung. 

Hun vil gerne været den ansvarlige, såfremt at Mads, Iben og Mette sørger for det 

spejderfaglige.  

2. Ledersamtaler/ trivselsrapport fra KFUM 

a. Lilian  

Trivsels undersøgelse, om hvordan det er at være leder i gruppen.  

Lilian fremhæver: kommentarerne, se bilag. (den fulde rapport) 

Generelt positivt. Der nævnes at lederne kan tilbydes samtale med 

formanden, så man har mulighed for at komme af med det man har 

på hjertet.  

b. Michael er ansvarlig for trivsels samtale med lederne. 

 

3. Kend din by 10-11.30 

a. Lilian  

Gørdings længste snobrød, og workshops hvor man kan få en lille 

ting med herfra. Der ligges op til at vi kan få lavet en folder.  

længste snobrød: De store spejdere står for det længste snobrød på 5-

7 m. 

Workshops: evt. nøgleringe 3-4 forskellige måder. 

Hvem deltager: Mads, Jesper, Kate, Anita, Lillan, Cecilie  

 



Side 2 

4. Lederkontakt til forældre – klare retningslinjer  

a. Michael 

Messenger tråd, med retningslinjer.  

Der opfordres til at man laver meget klare retninger, hvis man 

opretter en tråd. 

5. Bordet rundt / Eventuelt  

a. Michael 

John: kanotur blev forkortet pga. af vejret. Der er overskud fra turen, 

der ønskes at lave en ny tur for beløbet. 

 

- Hvem deltager til arbejdsdag d. 26 oktober  : Michael delvis, 

Cecilie og familie, Maria b. og familie. Støtteforeningen leder og 

fordeler arbejdet. 

- Hygge aften for ledere og grupperåd, grupperådet planlægger og 

inviterer. 

- Computeren: Jesper sørger for den kommer i huset. 

- Vi har modtaget 5085 i sponsor penge fra ok – dejligt! 

-  

  



Side 3 

Dagsorden - Forældrebestyrelse: 

1. Støtteforeningen  

a. Michael 

b. Lars, Støtteforeningen 

Deltager ikke idag 

2. Ionformation fra formand (status)  

a. Michael 

Maria T er hårdt sat op med arbejde, Michael har også stor 

arbejdsbyrde pt.  

3. Medlems- og grundtilskud (bilag 1) 

a. Michael 

b. Jesper (kasseren) Jesper får det sendt inden fristen 

4. Status fra kasseren  

a. Michael 

b. Jesper (kasseren) . Jesper er godt i gang. 

5. Delegering af årshjulets punkter  

a. Michael, se bilag, årshjul med ansvar 

6. Bordret rundt / Eventuelt  

a. Michael 

7. Evt: 

- Folder:  

Vi spørger Nete om hun vil sætte den op og designe.  

Møde dage, hvem er leder og hvem er grupperåd. 

 Kontakt oplysninger – (Cecilie) 

hvad laver man til spejder? (Iben kommer med tekst) 

 

- Opfordre til at støtte spejder ved ok – ok støtte – vejledning (michael 

laver en flyer) 

 

- Facebook tråd:  

den bliver slettet og det overgår til mail.  

Vi vil have to mail grupper: en med grupperådet og en hvor 

repræsentanterne også er en del af det. Vær obs på at man skal besvare 

alle, så alle får en samme info. 

 

- Hygge aften ledere / grupperådet d. 4 december, Michael står for det, 

aftenen og invitation, MEN SÆT DOG ALLEREDE NU X I 

KALENDEREN. 

 Alle i grupperådet opfordret til at deltage. 



Side 4 

- Mobilpay: det kommer månedligt abonnement, vi beslutter at beholde 

det. 

 

- Vi afprøver at have en ordstyrer til hvert møde, for at holde en stram 

mødestruktur. Dette bliver Maria B. 

 

 

 

 

 

 

  



Side 5 

Bilag 1) 

Mail ang. Tilskud: 

Fra: Sørensen Pernille Vibe. NILL <nill@esbjergkommune.dk> 
Sendt: 12. september 2019 11:58 
Emne: Medlems- og grundtilskud 2019 
  
Hej. 
  
Din forening har ikke søgt om medlems- og grundtilskud 2019. Hvis foreningen har medlemmer 

under 25 år, kan du stadig nå at indsende en ansøgning inden 1. oktober 2019. Husk at 

opgørelsesdatoen skal være den samme hvert år. 
  
Vær opmærksom på, at ansøgningen ikke er gemt som en kladde, for så sendes den ikke ind til 

os. Du skal i så fald redigere den og klikke på ”send”. 
  
Det er en betingelse for udbetaling af tilskud, at foreningen har uploadet det senest godkendte 

regnskab underskrevet af hele bestyrelsen og forsynet med en revisionspåtegning. Derudover 

skal foreningen også have erklæret, at reglerne for børneattester overholdes. 
  
Du kan finde diverse vejledninger på Foreningsportalen under det grå ikon ”Offentlige 

dokumenter” og ”Brugervejledninger til Foreningsportalen”. 
  
Venlig hilsen  
   

Pernille Vibe Sørensen  

Specialist  

 


