
 
 

 
 
 

1 KALVEHAVE SPEJDERNE 

 

Referat af gruppemøde tirsdag d. 15. marts 2011 i Viemose Forsamlingshus 

Kan også findes på www.kfum-kalvehave.dk 

 Kort beretning fra Gruppelederen og kommende års program 

Spejderåret følger skoleåret, skoledag = spejderdag. I år holder vi oprykningen i 

august, lørdag d. 13. Sommerlejren i år er fælles i Korsør i uge 27. I april vil vi hverve 

i Kalvehave i 0.-1. kl. og i børnehaven efter flere bævere. 

Flere har spurgt efter familiespejd, Marianne har en liste med 5 familier, men vi skal 

bruge en koordinator til at starte det op. Familiespejd er aktiviteter for de 0-6-årige 

sammen med deres forældre. Det forgår normalt, hver anden lørdag formiddag. 

Vi har akut behov for nye bæverledere, Marianne kan ikke holde til det mere og 

børnene bør have en leder, der kan lege og løbe med dem. 

 

 Indkomne forslag fra forældre 

Hvervning i 0.-1.kl. på Stensved og Mern skole, samt hvervning i alle 0.-3. klasser. 

Tombola på loppemarkedet. 

 

 Gennemgang af regnskabet 2010 

Ser fornuftigt ud. Det blev forslået at vi afdrog mere på banklånet, grundet 

overskuddet på regnskabet. Lederne mente ikke i års indtægt ville være lige så højt 

(bla. pga. ekstra højt lokaletilskud, gaver/fonde og lodsedler/markeder/mm.), det 

tages derfor op igen på et grupperådsmøde i efteråret. 

Regnskabet kan downloades på hjemmesiden. 

 

 Den attraktive gruppe 

I forlængelse af sidste års indslag, gav Julie en kort opsummering af det seneste og 

kommende års arbejde i fht. at blive attraktiv for både børn og voksne. Indlægget 

kan downloades på hjemmesiden som PowerPoint.  

Vi arbejder med følgende: 

Holdånd: 

Lav et møde, hvor lederne snakker om, hvordan gruppen respekterer det private 

rum (arbejde og familie) 

Lav et møde, hvor I diskuterer hvilken grad af engagement lederne forventer af 

hinanden.  



 
 

 
 
 

2 KALVEHAVE SPEJDERNE 

 

Lav en oversigt over, hvilke aktiviteter den enkelte leder kan lave for alle gruppens 

spejdere (f.eks. knob, orientering mv.). 

Ambitioner: 

Lav en plan for at gøre spejderaktiviteterne og -værdierne synlige for og i 

lokalsamfundet. 

Lav en oprydningsdag i hytten, hvor der ryddes op og materialer sættes i stand, så 

det bliver indbydende og "et rigtigt spejderhus". 

Forenkling: 

Systematiser gruppens grej, så det er nemt at finde før ture og andre 

arrangementer. 

Beslut i grupperådet, at de en gang om året arrangerer en hyggeaften med et 

indslag af fagligt indhold for lederne.        Afholdt i okt. 10 

Ledelse: 

Nye bæverledere 

En grupperådsformand. Vi har i mange år ikke haft nogen, som ønskede at være 

grupperådsformand (på nær et år). Opgaverne har derfor i høj grad været lagt ud til 

lederne og især Marianne, som gruppeleder. 

En kasserer  

 

 Valg til grupperådet 

Alle blev genvalgt, derudover er Andreas Capions far valgt ind. 

 

 Valg af revisorer 

Torben Leinum tager et år mere som revisor. 

 

 Eventuelt 

Udendørs + indendørs arbejde: Frede havde en liste med arbejdsopgaver med. Den 

gamle skurvogn skal renoveres. Desuden vil vi gerne have udvidet den store plæne 

ved at fjerne hybenhækken under paradisæbletræerne. 

Alle de tilstedeværende forældre meldte sig til en opgave. Listen udsendes sammen 

med næste blad og lederne vil forsøge at få den besat. 

 

Næste års møde: februar 2012 


