
                                     
Grøndal gruppe 

 
Referat af generalforsamling onsdag den 19. maj 2021 kl. 18.30 i Grøndalskirken 
 
Dagsorden  

1. Godkendelse af forretningsorden (bilag)  
 Godkendt 
2. Valg af dirigent  
 Topper (Lene Munch) valgt 
3. Forkvindens beretning v/ Lone 
 Beretningen er vedhæftet referatet og lagt på Facebook. 
 Trods Corona er det lykkedes under den anden bølge at fastholde 
 medlems-tallet. Ros til lederne for en dygtig frivillig indsats og 
 opfordring til forældrene om fortsat opbakning. Sund økonomi. 
 Beretning taget til efterretning 
 Flokleder Anita tilføjede, at et aktivitetsmateriale ”Ask og Liv” fra Dansk 
 Jægerforbund, som var blevet brugt af flokken i april, har på 
 foranledning af Dansk Jægerforbund ført til et indledende 
 udviklingssamarbejde med De grønne pigespejdere på 
 organisationsplan. 
4. Godkendelse af revideret årsregnskab og budget for næste år ( bilag) V Pia 
 Regnskab godkendt 
 Budget godkendt 
5. Valg til gruppebestyrelsen   Valgt for 2 år: 

a. Repræsentanter for medlemmer; Malene Nielsen, forælder i flok og 
trop blev genvalgt .         

b. Andre interesserede; Thomas Huusfeldt , smutteforælder blev valgt. 
6. Indkomne forslag  
 Ingen forslag modtaget 
7. Gruppens arbejde i den kommende periode v/ Topper 
 At styrke fællesskabet og lave aktiviteter, hvor alle pigerne kan mødes 
 som før Corona-restriktionerne. 
 Flokken deltager i landsdelssmuttelejren Terra 21. P.g.a. Coronaen er 
 Landsdelslejren omlagt til lokale lejre med virtuel kontakt til andre 



 flokke. Vi skal være i vores hytte i Ganløse. Stor deltagelse af flokkens 
 piger og ledere samt en seniorpatrulje fra troppen. 
 Troppen er tilmeldt Forlev spejdercenter. Pæn deltagelse og 
 forventning om at den gennemføres med Coronarestriktioner ellers 
 tager troppen i hytten. 
 Efter ferien er der fokus på agitation og opstart af spireflok (5-7) år 
 med Pernille Thieme som spireleder. Vi vil bruge SoMe (sociale 
 medier!) flittigt. 
 Anita træder tilbage som flokleder ved sommerferien. Stor tak til Anita 
 for mange års dygtig indsats. (Hun fortsætter heldigvis som medlem). 
 Til juni vælges en ny flokleder – det er en luksus, at vi ikke mangler 
 ledere. 
 Der er Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland v/ Roskilde. Smutter, der skal 
 rykkes op til august 2022, inviteres med. Deres kommende 
 patruljeleder hjælper til i flokken fra april m.h.p. forberedelse. Øvrige 
 smutter og spirer inviteres på dagsbesøg. Lige efter ferie meldes 
 meget mere ud om lejren 
 Vi håber femover, at se flere forældre til forældremøderne 
8. Valg af revisor; Karin Hansen genvalgt 
9. Evt.  
 Mai kom med en opfordring til forældrene om på de sociale medier at ”
 like” og dele vores opslag, så vi kan få spredt budskabet. 

 Lukket gruppe på Faceboook: 
 https://www.facebook.com/groups/547609368698183/
 Offentlig gruppe på Facebook:  
 https://www.facebook.com/De- Gr%C3%B8nne- Pigespejdere-
 Gr%C3%B8ndal-Gruppe- 114307959998493       
 Instagram: pigespejdergroendal 

 Vi skal være opmærksomme på brug af fotos, når vi lægger op på 
 andet end lukkede grupper. 
 
 Topper og Lone skriver ud vedr. gruppebestyrelsens konstituering. 
 
 

 
 Lene Munch  Merete Emcken 
 Dirigent   Referent 


