Grupperådsmøde 2021
a) Valg af
a. Dirigent: Sidse
b. Referent: Alex
c. Indkaldelsen blev sendt ud min. 3uger før, lagt på
hjemmesiden og facebook. Dermed lovligt indkaldt.
b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
Herunder beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen

Formandens beretning 2020 ved Helen Nørret Schmidt
Det er både nemt og svært at holde formandens beretning i år… det sidste år har jo for os alle
sammen været så meget anderledes en vi nogensinde har prøvet før.
Vi har været en del af corona-pandemien på godt og ondt… bestyrelsen i 3. Valdemar sejr har fået
lært at holde møder på teams, og enkelte gange fysisk i hytten. Alle de arrangementer vi plejer at
stå for, eller Bagge op om har været aflyst, således har der ikke været leder/styrelsesdag,
middelaldermarked eller sommerspil i år. Vi håber det bliver bedre i 2022, hvor vi forhåbentlige
bliver vaccineret og samfundet åbner mere op.
Vi har fulgt de restriktioner der har været i samfundet, og lederne har hver gang det har været
muligt, holdt fysiske spejdermøder. Det var dejligt at også sommerlejren kunne blive til noget, om
end i en anden udgave end først planlagt… stor ros til lederne.
April 2020 skete der en forfærdelig trafikulykke i Ringsted. Kristine en af vores klanspejdere
mistede livet i den ulykke helt forfærdeligt og meningsløst, og vi savner hende stadig i gruppen
med alt det hun stod for og var en del af.

Lederberetning 2020 ved Klærke
Vi har igennem 2020 været lukket ned grundet Corona
Vi mistede Kristine april 2020 og mindes hende stadig. Klærke har stadig kontakt med hendes far
og udveksler billeder når der dukker et nyt minde op.
Da vores divisionssommerlejr blev aflyst, lagde lederne hovederne i blød for at lave en
sommerlejr, da et spejderår ikke ville være det samme uden. Det blev en lejr på egen grund, med
fokus på det sociale og spejderne elskede konceptet.
Vi har skaffet rafter sammen med klanen og de mangler bare at blive transporteret til grunden af
Claus (tidligere gruppeleder).
Mens Covid-19 lukkede os ned har vi haft hjemmespejd. Det har været sjovt at lave opgaver til og
det har virket til at dem der har lavet opgaverne har haft det lige så sjovt. Troppen fik dog lidt
anderledes hjemmespejd da de blev tilmeldt et online spejderløb der varede hele januar.
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c) Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.
a. Indtægter:
1. Kontingent 21.000
2. Tur/lejr 14.000 efter tilbagebetaling fra divi-sommerlejr.
3. Tilskud fra duf 26.000. og 17.000kr fra kommunen.
4. Money-making på 1.106kr som bl.a. har været Danske
hospitalsklovne.
b. Udgifter:
1. Korps/divi på 15.700kr.
2. Sommerlejr på 8.300kr.
3. Aktiviteter 4.500kr.
4. Kursus/taffel 3.100kr.
5. Vedligholdelse 2.000kr.
6. Gebyr 1250 til bank som vi desværre ikke kan frasige os.
c. Dette giver et overskud på 29.700kr. og 126.000kr. i banken.
d. Regnskabet er godkendt
d) Behandling af indkomne forslag.
a. Ingen forslag
e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. sammenlægning af gruppen og spejderhuset
Gruppen indstiller at grupperådet vedtager, at gruppen ”sammenlægges” med Spejderhuset, så
det føres under et CVR-nummer (85844014) og at regnskaberne for gruppen og Spejderhuset føres
på 2 separate konti/med hver sit årsregnskab (Spejderhusets regnskab danner grundlag for
lokaletilskud fra Ringsted kommune, og gruppens konti giver grundlag for medlemstilskud fra
Ringsted Kommune).
Gruppen indstiller, at det vedtages, at fuldmagt til økonomien (Spejderhuset og gruppen) gives til
gruppens kasserer og gruppelederen der selvstændigt kan tegne gruppens konti alene.
Grundet 1-2 Valde nedlagde deres afdeling er der kun 3. Valde tilbage og grundet meget
papirarbejde sker sammenlægning nu. Vi havde valdemarsejrsfællesråd som ”ejer” huset
Vores revisor har revideret spejderhusets regnskab og har konstateret at det er en sund økonomi.
Der er kun sorte tal på bundlinjen. Der er ikke nogen lån i huset.
PU fortsætter som ”vicevært”
Gruppen indstiller, at tegningsrettighederne optagelse af lån gives til grupperådsformand, kasserer
og gruppeleder i forening.
Gruppen indstiller, at grupperådet vedtager, at gruppens hjemsted er Ringsted.
Dette er vedtaget
2: vedtagelse af gruppens udviklingsplan
Der var ikke nogen indvendinger for den vedlagte udviklingsplan.
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Vedtaget
3: Budget herunder fastsættelse af kontingent.
Da vi ikke ved hvordan Covis-19 udvikler sig, har vi genbrugt budgettet fra 20. Ingen
ændringer i kontingentet
f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
(gruppestyrelsen består af forældre, ledere og unge medlemmer over 15 år)
Forældre på valg:
Formand: Helen Nørret Schmidt. Afgår som formand men fortsætter som forældrerep.
Christine Mau Larsen vælges som ny formand
Sidse Schelde-Aarslev er genvalgt
Britt Andersen er genvalgt og hjælper fortsat med at hjælpe kasseren
Forældre i bestyrelsen, der ikke er på valg:
Kasser: Christina Lucas
Janus Dyg
2. Unge
a. Simone og Mira fortsætter
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder.
a. Alex som gruppeleder
b. Klærke som mini/tropsleder
c. Jeanette som juniorleder
d. Louis som klanleder
4. Valg af suppleanter.
a. Ingen
g) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
a. Alex og Klærke med stemmeret. Klanen og øvrige ledere vil blive tilbudt at komme
med hvis Covid-19 tillader det til november.
Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
Alex, Klærke, Chris, Jeanette og Christine (nye formand)
j) Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Morten fortsætter mindst 1 år til.
K) Gruppen det næste år
Vi håber på større genåbning så vi kan fortsætte vores spejderarbejde. Vi glæder os
til en sommerlejr på Houens Odde spejdercenter
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Der var en stor tak fra forældre til ledergruppen
Helen bliver hylet for sit arbejde som forkvinde med en lille gavekurv.

16 deltagere
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