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Referat af Generalforsamling for De grønne pigespejdere i Jonstrup
27. august 2A2O

Referat af
Generalforsamling
De grønne pigespejdere i Jonstrup
Torsdag den 27. august 2020 kl. 19.00-21 .00 ved Kvisten
Deltagere:
Hanne Nørgård (tropleder), Monica lngerslev (flokleder), Lone Brandt (kasserer og mor til Jenny
troppen), Henrik Kofoed (far til lda + Anna - spirerne), Majken GrUnewaldt
(gruppebestyrelsesformand og mor til Melina - senior), Dorthe Hofman-Bang (mor til Anna troppen), Karina Jansen (mor til Sif - grønsmutterne)

1.
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Valq af diriqent
Majken GrUnewaldt er valgt.

\La&_alrefere$
Monica er valgt.

3.

Orienterinq om qruppen v/ Hanne oq Monica
På nuværende tidspunkt har gruppen 19 spirer, 10 grønsmutter, 12 spejdere, 2 seniorer, 5
rangere og 5 ledere. I alt 53 medlemmer. Det er rimelig stabilt i forhold til sidste år.
En af vores seniorpiger er i år på efterskole. Den anden senior, Kristina er blevet valgt til
regionsledelsen i Furesø, del er vi meget stolte af.

Vores rangere er ikke aktive på de ugenttige møder, men de er gode ressourcepersoner
for gruppen og hjælper, når de kan. Det er vi glade for.
I troppen er pigerne delt i to patruljer; Pandaer og Popcorn. Popcorn-patruljen bliver
seniorspejdere tiljul, det glæder de sig til.
Vivilgerne have flere piger itroppen, så derfor holder vi arrangement 12. september 1013, hvor vi vil invitere nye piger med.
I løbet af det sidste år har troppen oplevet en masse forskellige ting. Vi bruger meget det
mærkemateriale, der kommer fra korpset. Vi har før sommerferien taget Kodeknækkere
niveau 3, dels over Zoom og dels fysisk. Pigerne er blevet virkelig skrappe til koder og det
var tydeligt at se, hvor stolte de var over at kunne mestre opgaver i den afsluttende
udfordring.
Sidste år var jubilæumsår og i den forbindelse tog vi et mærke, der hedder På tur i
naturen. Her var pigerne med til at planlægge, forberede og gennemføre en spejdertur
som i gamle dage.
Vi oplever at pigerne er rigtig gode til at samarbejde og også på tværs af patruljer. Det gør
vi meget for at vedligeholde og værne om.

Grønsmutterne har haft Signe og Melina som ledere i 2019 og Mikkeline som leder i 1
halvår af 2020. Lige nu har Monica og Mia både spire- og grønsmutteflokken. Det vil
derfor være rigtig skønt med nye lederkræfter, der har lyst til grønsmuttealderen (2 - 3
klasse). Heldigvis er der mange af troppens piger, der er med som spire- og
smuttehjaelpere og det sætter vi meget stor pris på. Det er så skønt at se, hvordan de små
piger ser op til deres ledere, og hvordan de store piger vokser af at tage ansvar og være
noget for andre.
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I flokken arbejder vi også meget med korpsets mærkemateriale, i øjeblikket er vi ved at
tage Kodeknækkere Niveau 1 (spirer) og 2 (grønsmutter).
For spirerne handler det meget om at klæde sig ud, bruge sin fantasi, øve sig i at vaere på
hold med andre, gå fra post til post, turde være med til aktiviteterne osv.
For grønsmutterne handler det om at samarbejde, selv finde løsninger, afprøve nye ting
OSV.

Monica fortalte desuden om grundidåen med gruppens aktiviteter, hvor vi veksler mellem
tradition og fornyelse. lgennem vores traditionsrige aktiviteter som fx Sct. Georgsløb,
Lucia, og sommerlejr vil pigerne opleve at de hvert år bliver større og kan vaere med til
nye/vildere ting. Derudover møder pigerne til helt nye udfordringer som er tilpasset netop
deres aldersgruppe og som er med til at give dem mod og tro på egne evner.

4.

Godkendelse af revideret årsreonskab
Lone præsenterede regnskabet.
12019 blev der ikke afholdt StoreFlyvedag, så der mistede vi en god mulighed for
indtjening.
Vi valgte at give et tilskud til deltagelse på De grønne pigespejderes Jubilæumsfest
Aarhus, så flest mulige kunne komme med.
Det betød at året endte med et underskud på ca. 5.000 kr.
Det er ikke alarmerende i forhold til gruppens samlede økonomi.

i

Lederne bruger ca. de samme udgifter på materialer osv. til de ugentlige møder hvert år.
Det er ganske imponerende.
Vi er naturfigvis bevidste om at bruge pengene fornuftigt, men vi køber det vi har brug for,
for at lave kvatitet i arbejdet.
I år er StoreFlyvedag aflyst pga. corona. Vi vil sØge om dækning af den tabte indtjening
via en pulje, der behandles i efteråret.

Regnskabet blev godkendt.

5.

Valq af repræsentanter for medlemmer oq eventuelt andre interesserede til
qruppebestvrelsen
I år er det udelukkende Majken GrUnewaldt (mor til senior og formand), der er på valg.

Majken genopstiller.
Derudover er der plads til flere forældrerepræsentanter.
Dorthe Hofman-Bang (mor til tropspejder) og Karina Egebjerg (mor til to spirer) opstiller.
Majken, Dorthe og Karina er alle valgt for en 2 årig periode.
Bestyrelsen består nu af:
Dorthe Rich - Gruppeleder
Monica lngerslev - Flokleder
Hanne Nørgard - Tropleder
Mike Hynes * Far til ldun (grønsmutterne)
Lone Brøgger - Mor til Jenny (troppen)
Majken GrUnewaldt - Mor til Melina (seniorspejder)
Dorthe Hofman-Bang - Mor tilAnna (troppen)
Karina Egebjerg - mor til Malin og Ellie (spirerne)
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Gruppebestyrelsen konstituerer sig på næstkommende gruppebestyrelsesmøde.
Forældre og andre, der er nysgerrige på bestyrelsens arbejde er velkommen til at deltage
på møderne.
Næste møde er 10. september kl. 19.30
Skriv til Majken på majken.gr@gmail.com
6.

Valo af revisor
Rune Raunow genopstiller.
Rune er valgt.

7.

lndkomne forslaq
Der er ikke indkommet nogen forslag.

B,

Drøftelse af qruppens arbeide for den kommende periode
Vi tog en runde "bordet rundt" med udgangspunkt i spørgsmålet; "om et år, når vi sidder
her igen, hvad håber I så at jeres datter har oplevet sammen med os?"
Der blev bl.a. nævnt muligheden for at holde i hånden og give krammere, opleve en fed
sommerlejr, det med at prøve noget nyt, lære andre at kende, sammenhold og gode
oplevelser, lære de gode dyder, tydelige vaerdier, kort sagt - mere af det samme.

I

Planerne for det kommende speiderår
Monica og Hanne fortalte kort om de arrangementer der er planlagt i løbet af det næste
halve ar og om næste års sommerlejre.
Alle kendte datoer kan ses i vores blad, Kvisten.

10

Eventuelt
Der blev spurgt ind til en tidshorisont for den nye spejderlrøje.
Der er endnu ikke en tidshorisont, det eneste vi ved, er at det er blevet meget forsinket af
coronasituationen i Kina.
Ti[ november er der Delegeretmøde, hvor viforventer at "uniformsdebatten" vitfylde en
del. Det er derfor umuligt at sige noget om hvad der kommer til at ske det næste stykke
tid.
I Jonstrup arbejder vi på at lave en Tshirt med gruppenavn, der kan være vores faelles
beklædning i gruppen og på sigt blive et supplement til spejdertrøjen.

Vi har også stadig en del af de flotte halsedisser som blev lavet for nogle år siden. Dem
kan vi også gøre reklame for igen.
Mødet sluttede kl. 20.45
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Majfien GrUnewaldt
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