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Referat af Gruppebestyrelsesmøde 
Tirsdag den 7. maj kl 19.30 hjemme hos Lone. 
 
Til stede: Lone, Mike, Majken og Monica 
Afbud fra Hanne og Dorthe 
 
Referat: 

1) Konstituering af bestyrelse - formand og sekretær 
Majken fortsætter som gruppebestyrelsesformand og Monica fortsætter 
som sekretær. 
 

2) Udpegning af gruppekasserer 
Lone udpeges. 
 

3) Godkendelse og underskrift på generalforsamlingsreferat af dirigenten 
(Mike). Monica sender referatet.  
Referatet er godkendt og underskrevet. Det var en god generalforsamling 
og det var en god måde at flette det sammen med forældremøde. Godt at 
spejderlivet blev foldet ud, så især de nye forældre fik god viden om 
gruppen og hvad vi står for. Invitationen var flot og der var flere deltagere 
end der har været før. Så den metode kan vi godt bruge igen. 
 

4) Bålaften onsdag 19. juni 
Majken og Lone handler ind tirsdagen før. 
Vi holder fast i tidspunktet fra 17.30 – 19.00, men vi vil åbne spirernes 
udstilling allerede 17.15, så deres forældre kan komme og se den allerede 
der. 
Monica ændrer invitationen fra sidste år. 
Tilmelding via Medlemsservice med spørgsmål om deltagelse + antal 
gæster, om de vil bage kage + om der er allergier. 
Vi spørger Isvaflerne om at passe bålet. 
Pølserne skal på bålet 17.30 
Majken køber to lange pølsetænger. 
Lone tager pølsefad med. 
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Program:  
Spirernes udstilling er åben ca. et kvarter før. 
17.30 Velkomst inkl. Sang 
17.40 Smutterne underholder 
17.50 Troppen underholder?? Evt med bålsange. Eller er det her, vi fortæller 
om årshjulsopgaver. 
18.00 Vi spiser pølser 
18.30 Kagebord 
18.45 Fællessange og afslutning. Mærkeuddeling for spirer og smutter. 
19.00 Bålaften slut 
 
Vil nogle spejdere byde velkommen og være værter? 
Vil Hanne synge for på sange? 
Sangblad? 
 

5) Kontingentopkrævning 15. marts og 15. september kontra optælling af 
medlemmer pr. 15. februar og 15.august.  
Dette punkt udsættes til næste møde. 

 
 

6) Hvordan bliver vi flere forældrerepræsentanter i gruppebestyrelsen og til 
årshjulsopgaver. Skal vi gøre noget til bålaften?  
 
Til bålaften vil vi reklamere for maks 3 hjælpe-opgaver. Vi vil gerne 
reklamere for få opgaver, så forældrene ikke føler sig blæst bagover. 
Derfor vil vi i år satse på disse to: Print-opgaven og oplæring i Store 
Flyvedag. 
Hele årshjulet skal hænge der som plakat. 
 
Vi vil reklamere for gruppebestyrelsesmøderne ca. 2 uger før på 
Facebook/mail, så forældrene kan se om de har lyst, hvis de har et hul i 
kalenderen. 
 
Majken vil holde en lille tale med fokus på hvordan man som forælder kan 
hjælpe spejderarbejdet i Jonstrup. Det kan fx være ved at tage en 
tovholderopgave (her fremhæver vi print og store flyvedag). 
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Det kan også være ved at dele Facebook-opslag, så flere ser vores gode 
arbejde. 
 

7) Evt. 
Pigerne har haft en god tur til Aarhus. 
Næste møde: 
 

Onsdag den 14/8. Så kan vi planlægge Gruppens fødselsdag. 


