
REFERAT 
Peder Skrams Gruppe, Grupperådsmøde 2019 

Sted: Ryekol, Galgebakken 12, Gammel Ry 

8680 Ry 

Søndag den 10. marts, kl. 10. 

a. Valg af dirigent  
Valg af referent 
Velkommen �l de rig�g mange forældre, der er mødt op. Særligt 
velkommen �l de to repræsentanter fra divisionen. 
Kris�an blev foreslået som dirigent og Marie, som referent. Begge blev enstemmigt valgt. Grupperådsmødet 
er re�digt varslet og vi er derfor beslutningsdyg�ge. 
Regnskabet er først færdiggjort i sidste stund, men er omdelt på bordene. De kan læses under de to 
beretningspunkter, så man har mulighed for at gøre indsigelser. 
 
b. Beretning fra bestyrelsen, se skri�lig beretning 
Beretningen er også udsendt på mail. 
Formandens beretning blev godkendt. 
  

c. Beretning fra ledergruppen 
Vi bliver oversvømmet af nye spejdere. Det er dejligt, men vi ser os nødsaget �l at at arbejde på en 
venteliste. Vi mangler gennemgående ledere �l miko-og minigrenene, der vil være med �l planlægning og 
ansvar. Vi har mange gode forældrehjælpere. 
Årets arrangementer blev vist gennem billeder. Vi var omkring: 
● Nathejk for junior og trop 
● Nytårsparade med kirkegang 
● Grupperådstur �l Paradishy�en 
● Dagsløb med vikingetema for junior og trop 
● Sommerlejr �l Gillastugen i Sydsverige for junior, trop og senior 
● Ak�vitetsdagen ved Vestbirksøerne med oprykning 
● Divisionsturnering ved Moselunden i nærheden af Hinnerup 
● Mikro- minidag med tur fra Silkeborg �l Himmelbjerget 
● Kollek�vuge for junior og trop 
● ØB-arrangement 
Lederne er taknemlige for forældrenes store opbakning �l store og små opgaver. 
Vi er glade for at beny�e os af de mange gode arrangementer i divisionen. 
Gruppelederens Beretning blev godkendt. 
 

d. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 �l godkendelse 
Marianne har ordet. Referatet er i store træk: 
● Der er forhøjede indtægter, da vi har flere medlemmer. Det viser sig mange steder i regnskabet. 
● Den helt store post i udgi�erne er �l taget. Det bliver indbere�et �l kommunen og der får vi 
refunderet 75% 
● Der er allerede nu sat 25.000 �l side �l evt. deltagelse i den næste landslejr. 



 
Grupperådet har ikke indvendinger �l, at regnskabet er for sent udsendt. Regnskabet og balancen blev 
godkendt uden spørgsmål fra salen. 
 
 
e. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag. 
 
f. Væsentlige beslutninger om gruppens frem�d herunder: 
1. Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år.  
Vi fastholder den udviklingsplan, som vi har arbejdet med over de seneste år. Der er 1 �lføjelse – vi ønsker 
en ”hy�egruppe” der løbende vil sæ�e sving i renovering og rengøring af vores dejlige hy�e. 
 
Der er ønske om og vilje �l at afprøve Familiespejd. Det bliver modtaget meget posi�vt fra alle sider. 
 
Udviklingsplanen blev godkendt. 
 
2. Beslutning i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.  
Se vores udviklingsplan. 
 
3. Vedtagelse af budget for 2019, herunder fastlæggelse af medlemskon�ngent.  
Marianne fremlægger budget, der som vanligt er konserva�vt lagt, så vi ikke risikerer at komme i uføre. 
● Medlems�lskuddet fra kommunen er lidt lavere og bliver det nok i frem�den, da det genereres lidt 
anderledes. 
● Vi forventer generelt et år, der ligner 2018. Derfor lægger vi os meget op af det. 
● Det bemærkes fra salen, at det er ærgerligt, at vi er konserva�ve med budge�et. Der bliver svaret 
fra bestyrelsen var, at der bestemt er vilje �l at finde pengene undervejs, men der er meget usikkerhed. 
● Der er spørgsmål omkring kursusposten, som skulle være lig med en post fra 2018. Det var en fejl, 
som bliver re�et. 
● Der skulle gerne være flere spejdere (børn/unge), der skal på kursus �l næste år. Der bliver gjort en 
stor indsats fra ledernes side. 
● Familiespejd bliver sat i gang e�er sommerferien. Der foreslås, at det koster 500 kr. pr. år pr. familie. 
Det kommer nok �l at koste lidt fra kassen, men evalueres på grupperådsmødet i 2019. 
 
Budge�et blev godkendt med re�elsen. Kon�ngentet for familiespejd godkendes enstemmigt af 
grupperådet. 
 
g. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 
 
h. Valg �l bestyrelse af: 
 
1. bestyrelsesformand (2-årig post), kasserer og øvrige forældrerepræsentanter) 

Kasserer (2 årig post): Marianne Sørensen. På valg. Ønsker ikke genvalg.  Ny kasserer Nanna Mehl Pedersen 
s�ller  op og bliver straks godkendt af grupperådet.   
 



Forældrerepræsentant  (2 årig post):  Mai-Bri� Bruun. På valg. Ønsker at genops�lle  Grupperådet godkender 
genvalg. 
 
Forældrerepæsentant, (2 årig post): Magnus Gislason. På valg. Ønsker at genops�lle  Grupperådet godkender 
genvalg. 
 
Forældrerepræsentant, (2 årig post): Tommy Lorentzen. Ikke på valg 
 
Formand (2 årig post):  Pia Kjær Madsen. Ikke på valg 
 
Forældrerepræsentant  (2 årig post):  Me�e Andersen.Ikke på valg. 
 
2. unge (15 �l 24 år) 
Ungerepræsentant (1 årig post) Rasmus Emdal. Er på valg. Ønsker at genops�lle.  Grupperådet godkender 
genvalg 
ungerepræsentant (1 årlig post) Katrine Hansen. Ønsker at ops�lle �l posten.  Grupperådet godkender valg. 
 
3. ledere, herunder mindst 1 gruppeleder 

Forslag: 
Mogens Hede Jørgensen, gruppeleder 
Mads Gregersen, lederrepræsentant 
Nisse, lederrepræsentant 
Kris�an Thomsen, lederrepræsentant 
 
4. Suppleanter (1 årige poster) 
Ulrik Nørreris 
Jeppe Møller, 2. suppleant 
Begge bliver godkendt af Grupperådet. 
 
i. Dato for 1. bestyrelsesmøde e�er grupperådsmødet. 
d. 27/3-2019 kl. 20.00 
 
j. Valg af gruppens to repræsentanter �l korpsrådet 
Mogens og Nisse godkendes �l at blive sendt afsted �l korpsrådsmødet. Ingen andre melder sig. 
Godkendt af Grupperådet. 
 
k. Valg af gruppens fem repræsentanter �l divisionsrådet 

Divisionsrådsmøde er d. 8. april i Hovedgård med fællesspisning inden. Mogens, Nisse, Chris�an, Tommy 
Lorenzen, Katrine Hansen godkendes som repræsentanter for PSG. 

Godkendt af Grupperådet. 

l. Valg af revisor og revisorsuppleant, (1-årig post) 

Grupperådet godkender Bo Laursen som revisor. 

Grupperådet godkender Per Nyby som revisorsuppleant. 



m. Orientering fra korpset 

Vig�ge emner i korpsrådet er at vi er medlemmer af Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Det betyder fx at 
alle(!) bestyrelsesposter kan beklædes af unge over 15 år. Det kræver en værge �l enkelte poster ind�l man 
er 18 år. 

Korpset ville sælge nogle af deres 10 hy�er, som er store. Det gjorde lederne oprør imod. Alle hy�er ejes 
stadig af DDS. 

Ungdomsøen i København er ikke nem for os at bruge, da lederne skal med i transporten, men må ikke 
komme over på selve øen.  

n. Beretning fra større arrangementer i gruppen 
Sommerlejr for junior, trop og senior d.16/7-25/7 2019 er i støbeskeen. Viking lejr på Stevninghus. 
 
o. Eventuelt 
Info om nedrivning og salg af Ryvej 13 
Der er mange opgaver i et sådant projekt. Der er lavet en miljøscreening, der kostede 10.000. Det næste 
skridt er nedrivnings�lladelsen og dernæst nedrivningsplan, som Mai-Bri� Bruun vil hjælpe med. Der bliver 
lidt flere udgi�er �l projektet, inden bygningen er revet ned. 
Vi bliver i frem�den nok nødt �l bygge en form for opbevaring omkring spejderhy�en ved skolen, men i 
første omgang er vi blevet �lbudt plads �l opbevaring af vores �ng. 
 
Som �dligere nævnt vil vi meget gerne have en ”Hy�egruppe”, som vil bygge ra�eskur og sørge for, at 
hy�en renoveres og rengøres løbende. Andreas melder sig.  
 




