
 

 
De grønne pigespejdere 
Grøndal gruppe 

Mørkhøj, den 25. april 2021 
 

Referat af gruppebestyrelsesmøde den 21. april 2021 i Grøndalskirkens krypt kl 18.15 
 
Til stede: Lone Gregor Christensen, Pia Huusfeldt, Louise Holst, Malene Nielsen, Carin 
Vangsgaard, Merete Emcken, Margareth Hvidager, Mai Emcken, Lene Munch og  Ellen 
Bødker Sørensen 
 
Afbud: Ulla Toft. Marianne Weikop og  Anita Bagger Hansen holdt medlemskampagne i 
flokken ude på kirkepladsen. 
 
 
Dagsorden: 
  

Indledning v/ Lone  
 
Protokol fra sidste møde blev underskrevet. 
 
Gennemgang af Korpsvedtægter vedr. gruppebestyrelser 
Meretes gennemgik korpsets vedtægter §7 vedr. gruppebestyrelser, især med fokus på 
gruppebestyrelsens opgaver. Det gav anledning til flg: 
- Topper undersøger med Plys om Ulla er registreret i vores medlemssystem som 
medlem af gruppebestyrelsen 
- Forældre er valgt for 2 år ad gangen og kan genvælges 
- Vi skal huske at inddrage gruppebestyrelsen i forberedelsen af delegeretmøder 
 
Forslag til indhold i gruppebestyrelsens forretningsorden 
Merete fremlagde et forslag til en forretningsorden, der tager udgangspunkt i vores 
hidtidige praksis. Efter en grundig gennemgang, rettelser og tilføjelser blev en endelig 
udgave vedtaget og er vedhæftet referatet.  
Pia oplyste, at Københavns Kommune en gang årligt tjekker, om der er Børneattester 
på alle medlemmer over 18 år. Det er , der administrerer vores medlemssystem, så Pia 
og Plys taler sammen om, hvorvidt forretningsordenen skal indeholde en pasus om 
børneattester. 
 



Det blev besluttet at femover skal bestyrelsens indkaldelser og referater m. relevante 
bilag arkiveres på grupens hjemmeside http://www.pigespejder.dk/groendal/ under 
fanen Gruppebestyrelse sammen med Håndbog for gruppebestyrelser mm. 
Bambi meddelte, at der skal findes en ny sekretær, der er mere kompetent til at lægge 
papirerne de rigtige steder iflg. reglerne. 
 
Beretninger fra enhederne.  
Beretningerne er fremsendt.  
Gruppen: Vi er 73 i gruppen d.d. Under 2. Coronanedlukning har vi ikke mistet piger. 
Troppen: Ønsker at tage på centerlejr denne sommer. Evt. Forlev. 
Pt. regner de ikke med, at corona får indflydelse på sommerlejren, men må tage andre 
forhåndsregler, hvis der opstår nye regler. 
Grønsmutterne: Smutternes landsdelslejr skal p.gr.a. corona afholdes virtuelt ude  i 
grupperne. Vores grønsmutter tager til Knasten i uge 30. 
 
For fremtiden skal enhedernes beretning fremsendes til medlemmerne af 
gruppebestyrelsen senest 3 dage før mødet, så der er en rimelig chance for at læse 
beretningerne. 
 
Der var stor ros fra forældrene til lederne for deres dygtige indsats ved 
mødeplanlægning mm under cronaen 
 
Orientering fra kirken/menighedsrådet 
P.gr.a. corona, har der ikke været møder i menighedsrådet, og der er ikke noget nyt. 
 
Knasten 
Louise har fået indhentet 3 tilbud på renovering af Knasten, som var meget forskellige, 
og ingen af dem var særlig attraktive. Plys har tjekket dem i CVR-registeret! 
Pia oplyste, at hun gamle papirer kunne se, at der er asbest i taget. Det fordyrer 
renoveringen. Vi bør også medtænke installation af varmluftspumper. 
Islev er indforstået med at vi hjemtager tilbud og fremsender ansøgning til København. 
De kan fremsende en enslydende til Rødovre. 
Bestyrelses besluttede, at Louise indhenter et tilbud fra det firma Kenneth (Louises 
mand) er ansat i. 
Vi regner med, at renoveringen kommer op på ca. 400.000 kr. 
 
Økonomi/regnskab 
Nordea oplyste, at vi havde en meget gammel konto, der ikke længere kan bruges af 
foreninger. Da en forenings-nemkonto i Nordea er dyrere end i Den Danske Bank, hvor 
vi har vores øvrige konti, har Pia opsagt aftalen med Nordea - incl. en aktie(! Gav 
bedre rente i tidernes morgen!). Trods ihærdig indsat kunne Nordea desværre ikke nå 
det pr. 31/12 2020. 
Regnskabet for 2020 blev omdelt og underskrevet  
Pia arbejder på at finde et nyt regnskabssystem, der passer med kommunens krav, 
uden det skal være alt for dyrt. Modulet i korpsets medlemssystem lever desværre ikke 
op til kravene fra kommunen. 
Pia meddelte, at hun måske om et par år ønsker at trække sig som kasserer. 
 



Generalforsamling 
Vi afholder generalforsamlingen den 19. maj udendørs. Vi dropper spisningen – igen 
på grund af corona. 
Malene genopstiller som forældrerepræsentant. 
 
Delegeretmøde 12.-13. juni 
Uniform og mærker fylder en del i forslag til vedtægtsændringer og henstillinger. 
Grøndal har fremsendt en henstilling vedr. medlemsinddragelse i beslutninger.  
Vi har 3 delegerede: Caroline, Frederikke og Camilla, Topper står sand-by. 
Nogle ledere deltager i de digitale forsamlingshuse forud for delegeretmødet. 
 
Spejdernes Lejr 2022 
Der orienteres om lejren så snart vi ved noget mere. 
Vi bør så hurtigt som muligt melde ud til forældrene, hvornår lejren ligger. 
 
SWOT 
Udsat til næste møde 
 
Fremtidige møder 
Generalforsamling 19. maj med efterfølgende konstituerende møde i 
gruppebestyrelsen. Herunder valg af sekretær. 
 
Næste ordinære gruppebestyrelsesmøde 22. september kl. 18.30 

     Punkter til dagsordenen:  
Opsamling fra delegeretmøde. 
Uniformen 
Kasten 
SL 2020 
SWOT 
 
Eventuelt 
Intet 
 
Mødet hævet 20.20 
 
 
Ellen Bødker Sørensen og Merete Emcken 
Referenter 


