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GRUPPERÅDSMØDE D. 19.FEBRUAR 2008
REFERAT
1 a Valg af dirigent og referent:
Mette Bruhn blev valgt som dirigent, Berit Enggaard Kaae som referent. Dirigenten
konstaterede, at mødet ifølge vedtægterne var lovligt indkaldt med tre ugers varsel med
udsendelse af dagsorden og regnskab.
1 b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
Formandsberetning v. formand Birthe Diemar
Generelt:
Ebbe Skjalmssøn Gruppe har også i 2007 været en velfungerende spejdergruppe med mange
aktive spejdere, frivillige ledere samt forældre tilknyttet bestyrelse og udvalg. I modsætning til
sidste år, er det faktisk lykkedes at skaffe ledere nok til at Musene og Bjørnene igen kunne
blive 2 selvstændige grene, hvilket må siges at være utroligt positivt.
Arbejdet i bestyrelsen har i hovedtræk drejet sig om økonomi, ledersituationen samt
udearealerne på Liselund.
Grupperådsmøde 2007:
Som de foregående 3 år startede vi med fællesspisning og efterfølgende grupperådsmøde for
forældre, ledere og unge. Spejderne blev ”underholdt” af ledere fra Erik Ejegod Gruppen fra
Slangerup. Tilsvarende sørgede Ebbe Skjalmssøn Gruppe for at beskæftige Erik Ejegod
spejderne, da deres gruppe holdt grupperådsmøde.
Sankt Hans aften:
Vejret var i år rigtig dejligt, og der var et utroligt stort fremmøde. For sidste gang var det Ebbe
Skjalmssøn der stod for arrangementet. Ganløse Bylaug har fra 2008 overtaget opgaven, dog
er ES gruppeleder med i planlægningen, ligesom spejderne deltager i det omfang de magter,
f.eks. med salg af øl/vand samt fakkeloptog.
Liselund:
Efter opførelse af de nye boliger ved Assergården, har vi mistet et stykke af vores have.
Desuden har byggeriet medført ødelæggelse af bålplads, brændeskur samt raftestativ.
Dialogen med Kultur- og Fritidsforvaltningen om at få lavet en samlet plan for skur, bålplads,
raftestativ samt skjul for tønderne, har været positiv, men usædvanlig langsommelig, hvorfor
der endnu ikke taget action på at få retableret udearealerne, selvom bestyrelsen har forelagt
forvaltningen en detaljeret tegning over forslag til retableringen. Den utilfredsstillende og
langsommelige sagsgang er meddelt til formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Jens Jørgen
Nygaard, og bestyrelsen vil fortsætte med at lægge pres på forvaltningen så gruppen igen få
etableret bålplads, brændeskur samt raftestativ. Der er nu en åbning i sagen.
Indendørs fungerer Liselund godt. Især efter at 2 meget aktive spejderledere - Ole og Liselotte,
brugte 3 dage på at få ryddet op og smidt en masse ud. Alle brugere af Liselund bør være
behjælpelige med at holde orden, så der fortsat er rart at være.
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Den nye kommune:
Så er første år gået i den nye kommune Egedal. Det har været et turbulent år, og det vil nok
tage nogen tid før alle foreninger føler sig samhørrige.
Den nye aktivitetstilskudsmodel er taget i brug. Der udregnes et pointtal som så ganges med
en aktuel sats. Pointtallet er afhængigt af alderssammensætningen, antal medlemmer samt
hvor aktive gruppens medlemmer er = aktivitetspoint.
Aldersgruppen fra
Aldersgruppen fra
Aldersgruppen fra
Aldersgruppen fra
Aldersgruppen

0-5 år
6-9 år
10-17 år
18-24 år
over 25 år

= 1 point
= 3 point
= 5 point
= 1 point
= 0 point

I 2008 vil Ebbe Skjalmssøn score det højeste aktivitetspoint da vi har valgt at flytte salget af
juleneg til december måned. Således bliver mindst 2/3 af medlemmerne aktive i mindst 8 timer
pr. måned hele året.
De nye regler betyder også at vi nu får dækket 75% af udgifterne til lokale- og hytteleje, imod
tidligere kun 60%, ligesom der ydes tilskud til lederuddannelserne, og det er jo rigtig dejligt.
Aviser:
Avisindsamlingerne blev som i de foregående år gennemført således, at spejderforældrene
blev tildelt en fast indsamlingsdag hvert år. Denne fremgangsmåde har i det store hele fungeret
godt, selvom der har været lidt problemer med at skaffe biler nor til ruterne. Særligt hvis nogle
familier ikke har sørget for, at byttet dato med andre familier, men blot har meldt afbud.
Ordningen forsættes i 2008.
Aftalen om avisindsamling løber kun til og med 2009, og bestyrelsen er allerede i gang med at
finde alternative indtjeningsmuligheder for 2010 og frem. Gode forslag modtages dog gerne.
.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning
Beretning ved gruppeleder Ole Dalskov:
Beretningen aflægges ved først at gennemgå afholdte fælles arrangementer og derefter
grenenes.
Gruppeweekend / 17 - 18. marts.
Blev afholdt på Høbjerghus ved Helsinge, med deltagelse af alle grene og specielt denne gang
med forældre og søskende – en rigtig ”Gudetur” hvilket også var temaet.
Sct. Georgs aften / 23. april
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor 2. års mulerne opførte skuespillet om Sankt Georg og
Dragen.
Fælles divisionsturnering / 4 – 6. maj (St. Bededagsferien)
Blev afholdt i Ølstykke, dog kun med deltagelse af Mulerne.
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Fæles divisionssommerlejr / 30. juni – 7. juli.
Gruppen deltog på divisionssommerlejren på Getnö Gård i Småland, hvor vi i alt var ca. 425
deltagende fra Egedal, Frederikssund og Halsnæs kommuner.
Vi var ca. 60 der drog af sted i bus om lørdagen og om tirsdagen kom der yderligere 11 Mus.
De 3 yngste grene lå sammen i en lejr mens troppen og seniorerne havde valgt at være
sammen med jævnaldrene. Troppen var dog ikke længere væk end at vi jævnligt havde besøg.
Stedet var helt fantastisk på en halvø midt ud i en stor svensk sø. Vi havde meget blandet vejr
med alt fra ruskregn og blæst til dejligt solskin, hvor der kunne bades. Vores lejrplads lå
heldigvis højt, så vi undgik våde telte. Dog fik klanen en stor del vand på deres plads og måtte
grave render om teltene.
Dagene gik med forskellige aktiviteter som de enkelte grene drog ud på formiddag og
eftermiddag. Juniorerne og troppen var på hike over to dage. Juniorerne på en kombineret
vandre og kano hike, troppen kun i kano. Dagens højdepunkt på lejren var absolut når slik
boden åbnede! Da der var langt (3 km) til den rigtige kiosk havde Gran medbragt uanede
mængder slik i alle former og faconer – og så blev der gumlet i teltene! Selv seniorerne mødte
op for at købe for deres surt opsparede penge. Enkelte aftener lykkedes det os at få samlet
hele gruppen til lejrbål. Den ene aften for at øve vores helt fantastiske udgave af ”Dansevisen”
hvor de store sang, nogen spillede på fløjte m.m. og juniorer og bjørne dansede den yndigste
vals imens, skrapt instrueret af Surikat og Fritte. Dette fantastiske værk skulle opføres for
resten af divisionen til den store afslutningsaften. Så blev det desværre lørdag, Bussen kom og
efter godt 3 timer var det nu alligevel dejligt at se far og mor igen!
Sunrise (100 års jubilæumsarrangement) / 01. august
Vi afholdt vores eget arrangement ved ”anlægget” – der kunne godt have været flere deltagere,
men vi fordoblede antal deltagere da Stenlænderne kom forbi.
Reload 2007 i Roskilde (100 års jubilæumsarrangement) / 24 - 26. august
Ét tvær korpsligt fælles arrangement med masser af gode aktiviteter og underholdning.
Desværre kunne der ikke uddeles nogen ”kokkehuer” for forplejningen.
Ganløse by Night / 31. august.
Som noget nyt deltog vi i år med aktiviteter (mælkekasse klatring, kast med rednings reb)
Spejd for en Dag / 01. september
Teamet i år var ”Spejderliv” med hovedvægt på lejrpladsen dvs. hygge omkring bålet for alle
størrelser.
Opryknings weekend / 22 – 23. september
Gruppen samles lørdag formiddag til fælles oprykning, hvorefter de enkelte grene forsatte på
egne arrangementer med tilhørende ceremonier.
Salg af Juleneg / 29. november.
Vi kunne sende 8.064,- til Spejderhjælpen, hvilket er det bedste resultat ind til dato
Der har været afholdt 5 ledermøder – grundet den øgede aktivitet i 2007 i forbindelse med 100
års jubilæet har der ikke være afholdt fælles arrangement for ledere, bestyrelse, udvalg og
seniorer
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Ved nedenstående gennemgang af grenenes beretninger, nævnes antallet af spejdere og
ledere. Lederne præsenteres med den ansvarlige grenleder først:
Mikrogrenen / Musene. (6 – 8 år).
Pt. 12 spejdere og 6 ledere
Tina (som papirleder)
Gitte Lammers
Iben
Thomas
Mette
Gitte Højen Nielsen
Det første ½ år af 2007 var musenes møde samme dag som bjørnenes - pga. ledermangel,
dette gjorde også at vi ikke havde taget nye mus ind.
Da vi nåede til ny start på sæsonen lysnede det heldigvis, de få ”gamle” leder der var hos
musene, blev bjørne ledere og 1-2-3 kom der 3 nye fuldtids ledere og 2 halv tids ledere ind.
Vi lavede bål, fuglemad, mørkevandring, hekse / trolde tema med en hygge aften som
afslutning.
Minigrenen / Bjørnene. (8 – 10 år).
Pt. 23 spejdere og 6 ledere
Tina (Gran)
Mikael (Surikat)
Ole Thomsen (Los)
Carsten
Gorm
Ole Skovgaard
Sæsonen har indtil nu fra os 5 ledere været med fokus på udendørs liv og udvikling af
færdigheder inden for samme. Dvs. Bjørnene har arbejdet for og fortjent mærker som: Kniv,
sav, 10 km. og klar dig selv.
Bjørnene har ud over det allerede nævnte og haft fokus på signalteknikker som eks. morse.
Efterårs turen byggede bjørnene deres egen bivuak og overnattede under særdeles primitive
forhold. Flot gået.
Juniorgren / Mulerne. (10 – 13 år).
Pt. 20 spejdere (heraf 10 3. års muler) og 5 ledere.
Michael (Fritte)
Arne (Virvar)
Kim
Karin
Ole (Obelix) på 3. års mulerne

DDS

Ebbe Skjalmssøn ©

19. februar 2008
OD

Juniorerne var i alt 18 spejdere siden sidste grupperådsmøde frem til spejd for en dag.
Vi har siden spejd for dag været 5 ledere tilknyttet, hvor vores ene kvindelige islæt er på deltid
grundet sine studier.
Vi gennemfører fortsat vore møder om tirsdagen, nu fast hele året mellem 1830 og 2030.
Aktiviteter for juniorer siden sidst:
Lørdags løb i april var en succes som arrangement - men en fiasko rent deltagermæssigt, idet
der kun var to deltagere, 2 ledere og en række spejdere der glemte at melde afbud.
Vi deltog i Egedivisions turnering og ZOO-dag 4 – 6 maj.
17 – 18 maj gennemførte vi en kano og vandre hejk på Værebro Å. Sejlturen ud startede i årets
første store regnskyl. Heldigvis klarede vejret op over frokost og humøret var højt resten af
turen. Vi overnattede i bivuak tæt på Roskilde Fjord og gik dagen efter 15 km tilbage med
oppakning i strålende solskin.
Efter spejd for en dag gennemførte vi 22 – 23 sep. Opryknings tur i Jægerspris Storskov forbi
de gamle ege, afsluttende med overnatning, optagelsesrituel m.m. i Grevinde Danners
hytte i Jægerspris.
6 – 7 okt. deltog vi divisionens juniortræf i Lystrup skov hos Erik Ejegod. Vi cyklede en pragtfuld
tur ud og hjem af små smukke stier og veje i et skønt efterårsvejr. Vi havde et rigtig hyggeligt
arrangement med konkurrencer og overnatning i telt sammen med divisionens øvrige juniorer.
21 – 24 nov. var der kollektiv for 3. års mulerne på Liselund. Spejderne boede i disse dage på
Liselund, gik i skole herfra og dyrkede deres fritidsinteresser.
Troppen / Storspejderne. (13 – 17 år).
Pt. 7 spejdere og 2 ledere
Liselotte (Kaktus)
Astrid
Ebbe Skjalmssøn´s Trop bestod af 10 unge mennesker indtil oprykningen i august 2007.
Herefter forsvandt tre trop til Klanen og tilbage er nu 6 seje tropper + 1 nyankommet.
Troppen planlægger selv deres hverdagsmøder og har igennem tiden lavet følgende:
Løb for mulerne
eget kompas løb
hyggemøder
madlavning
pioner arbejde
julehygge osv.
Troppen har også deltaget i Nat hejk – et løb der foregår fra fredag til søndag ( uden søvn ) - et
meget krævende løb.
Det bedste er kollektiv, hvor spejderne bor og opholder sig på Liselund i en hel uge på egen
hånd.
Troppen er også meget aktiv omkring PLAN ture i efterårsferien. På disse PLAN ture møder
de mange andre tropsspejdere fra hele landet.
Vi har oftest holdt et tropsmøde 1 gang om måneden og har været på Københavner tur, juletur
i skoven, klatring på væg og O-løb.
Seniorerne / KlanVildmule. (17 - .. år).
Pt. 24 spejdere og heraf 3 ledere
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Jannie (afløste Astrid)
Karsten
Rasmus
Klanen har deltaget i et væld af arrangementer gennem det seneste år, blandt højdepunkterne
har været en første plads på Mølleåsejladsen for den mest kreative båd. Denne sejr skal
selvfølgeligt forsvares i det kommen år.
Et andet weekend arrangement hvor klanen virkeligt fik viftet med flaget var Sølvøkseløb, hvor
man i to mands sjak løber 5 Orienteringsløb over fredag og lørdagen. Her var der virkeligt
mulighed for at få testet sine evner med kort og kompas.
Klanen har gennem det seneste år holdt forskellige former for møder, med forskellige formål og
indhold. Vi har udover de faste uge-møder, holdt en del møder, hvor vi har planlagt ture for
andre, fx juletur for troppen og lederne. Vi har holdt møder som forberedelse til forskellige
arrangementer fx før omtalte Mølleåsejlads og Nathejk, hvor klanen i Cæsars tjeneste har
hjulpet med at bekæmpe gallerne.
En anden form for møder er vores månedsmøder, hvor vi på skift holder et møde for hinanden,
med det formål at skabe live, glæde og inspiration til klanen. Desuden bliver møderne brugt til
informationer om kommende arrangementer og opgaver.
Klanen har også deltaget i fælles klanmøder med de andre klaner fra divisionen. Her er
konceptet, at klanerne på skift afholder møderne, hvor de andre klaner så kommer på besøg
og deltager i forskellige aktiviteter.
Øvrige.
1 Gruppeassistent – Bente
4 Gruppehjælpere – som er mere aktive på andre område end i gruppen
Som afslutning på beretningen vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle ledere,
assistenter og hjælpere, for det store frivillige arbejde som de ligger i spejderarbejdet.
Jeg vil også takke de forældre som har bakket os op med hjælp til kørsel af ting og sager, mad
ved ture og arrangementer. Det har givet hos mulighed, for forhåbentlig at have givet ”jeres”
børn en større oplevelse.
Gruppelederens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.

1.c Fremlæggelse af regnskab og status for 2007 til godkendelse:
Kasserer Rune Jensen, gennemgik regnskab og status med fokus på de tal der afveg fra det
budgetterede. Særligt var regnskabet præget af lidt færre medlemmer pga. det manglende
optag i mikro grenen. Der har været stor aktivitet med øgede udgifter til følge generelt. Der var
store udgifter på Reload arrangementet, som ikke var budgetterede højt nok og der var flere
udgifter til fælles sommerlejr pga. flere tilmeldte. I det kommende år vil der være mere
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opfølgning på grenenes økonomi.
Der var spørgsmål til indtjeningen fra avisindsamlingerne, samt til hvad pengene til korps og
division går til. Disse spørgsmål blev afklaret.
Regnskab og status godkendtes herefter.
1.d Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag at behandle.
1.e1 Forelæggelse af planer for 2008- 2009:
Gruppeweekend / 22 – 24. februar
Ja - vi starter hårdt op ved allerede den kommende weekend at tage til Lerbjergcentret ved
Kirke Hvalsø syd for Roskilde. Her skal vi udvandre og være nybygger i ”Det vilde vesten”.
Søndagen slutter vi af med Tænkedags arrangement. Det er her vi indsamler 2,- kroner pr,
påbegyndt spejder år - dette gælder også lederne (dankort modtages ikke)
Sct. Georgsaften / 22. april
Zoo-dag / 27. april
I år flyttet til denne dato p.g.a. Kr. Himmelfartsferien og i pinsen.
Liselunddag / 10. maj
Vedligeholdelsesdag - hvor vi ønsker hjælp af forældre. Nærmere info følger fra udvalget.
Fælles divisionsturnering / 17 – 18. maj
Denne gang ikke i St. Bededagsferien og det forventes at alle grene deltager.
Ganløse by Night /Spejd for en Dag / 29 – 30. august.
Vi forventer at være synlige med ledere og seniorer ved by arrangementet fredag, hvorefter vi
om lørdagen vil afvikle spejder aktiviteterne som i år på/ved Liselund.
Opryknings weekend / 13 – 14. september.
Ledelsesdag / 25. oktober.
Begejstringsarrangement for ledere, bestyrelse, udvalg og seniorer.
Salg af Juleneg / 04. december.
Indsamling til Spejderhjælpen – i år flytte til december af taktiske grunde, idet vi opnår større
aktivitetstilskud ved at have fuld aktivitets niveau i december.
Specielt for grenene:
Mikrogrenen / Musene.
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Sommerlejren bliver en tur til Egemosen, i pinsen fra fredag d. 9 til mandag d.12. maj. hvor
temaet er sørøver. Det bliver en dejlig tur med fokus på samvær og kammeratskab.
Grenen forventer at deltage i divisionens arrangementer.
Der er 5 børn der rykker op til bjørnene til efteråret.
Minigrenen / Bjørnene.
Vi forventer at ledergruppen forbliver relativt uforandret og vores mål vil være de samme:
Udendørs liv, samarbejde, udfordringer med sjov og alvor....De kan meget mere end man umiddelbart
tror.
Sommerlejren er i uge 27 og vil blive på Næsby centret.
Det er altid forbundet med lidt vemod at sige farvel til halvdelen af en velfungerende gruppe, men vi er
stolte af dem
og har fuld tillid til at de er rustet til de kommende udfordringer i de højere liggende grene.
Og så ser vi frem til at spæde op med nye entusiastiske bjørne.

Juniorgrenen / Mulerne.
Antallet af spejdere forventes at forblive stabilt og p.t. er der ét reelt potentielle for 1 patrulje med 3. års
juniorer igen til efteråret.
Ret ledermæssigt bringes hermed en ”Kontakt annonce” – Kvinde søges
Sommerlejren går til Toggerbo Spejdercenter / Mols bjerge i uge 27.
Troppen / Storspejderne.
Som det ser ud p.t. vil der fra Spejd for en Dag være potentiale for 2 patruljer igen, når alle 3. års Mulerne
rykker op.
På ledersiden takker Lotte af efter mange års tro tjeneste og overlader den ansvarlige stafet til Astrid.

Sommerlejren holdes sammen med Mulerne på Toggerbo, dog under helt egne forhold.
Seniorerne / KlanVildmule.

Klanen vil udover at deltage i gruppens, divisionens og korpsets arrangementer, tage på
sommerlejr til Skotland i uge 30 og 31, hvor vi vil skal vandre cirka 150 km af en gammel
militær vej fra Glasgow til Fort William.
Denne tur ser vi meget frem til og er selvfølgeligt i gang med planlægningen.
Det kommende halvår:
Grupperådsmøde: 19. februar
Gruppeweekend: 22-24. februar
Spadeløb: 7-9. marts
Juletur: 11-13. april
Sværdkamp: 18.-20. april
Zoo-tur 24. april
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UIDLG: 1. maj
Pinsefrokost: 10. maj
Divisionsturnering: 17-18. maj
Oak city: søndag den 25. maj kl. 10.00
Sommerlejr 19. juli – 3. august
Generelt
Til sidst vil jeg komme med et par opfordringer til at melde sig.
Vi kan altid bruge flere ledere og assistenter, selvom der måske på nogle grene tilsyneladende
er mange ledere, vil nye ledere give mulighed for rokering af andre.
Ligeledes mangler der p.t. følgende forældrerepræsentanter i udvalg;
1 stk. i Arrangement udvalget
2 stk. i Avis udvalget
Sidstnævnte er særdeles vitalt, idet der kun er 2 medlemmer i udvalget. Det skal erindres at de
penge som tjenes ved avisindsamlingerne udgør en væsentlig del af gruppen indtægter.
Planerne blev taget til efterretning.

1.e 2 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Bestyrelsen foreslår en ændring af alderskriteriet for oprykning fra trop til klan.
I 2004 vedtog grupperådet at indfører 3. års muler for at modne juniorerne til det mere
selvstændige tropsliv.
Nuværende alders kriterium er;
Juniorgrenen / Mulerne
10 – 13 år (4 – 6 kl.)
Troppen / Storspejderne. 13 – 17 år (7 – 10 kl.)
Seniorerne / KlanVildmule. 17 –
Bestyrelsen indstiller følgende;
Juniorgrenen / Mulerne
10 – 13 år (4 – 6 kl.)
Troppen / Storspejderne. 13 – 16 år (7 – 9 kl.)
Seniorerne / KlanVildmule. 16 –
Dette ønskes for at imødekomme spejdernes forventninger om øget selvstændighed og større
udfordringer.
Hvis dette vedtages vil 4 spejdere kunne rykke til efteråret. Dette vil ikke have nogen vital
konsekvens for kontinuiteten, idet der stadig vil være 3- 4 tilbage til at videreføre
patruljeledelsen.
Ligeledes vil en oprykning af disse styrke de få ”unge spejdere” i klanen som rykkede op sidste
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år, i Idet der er et relativt stort hul mellem den ”yngre” og ”gamle” del.
Der vil forsat blive set med individuelle øjne på oprykninger således at man kan dispensere hvis
der er for få der kan rykke op sammen.
Forslaget blev vedtaget
1.e 3 Vedtagelse af budget samt kontingent for 2007
Budget blev gennemgået ved kasserer Rune Jensen,
Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingent på 50 kr. til 800 kr. Der var ingen kommentarer.
Herefter blev budget og kontingent 2008 godkendt.
1.f Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Ved Grupperådsmødet i 2004 blev det vedtaget, at bestyrelsen skal bestå af 3 forældre, 3 unge
og 3 ledere.
Ingen ændring i dette.
1g1 Valg af formand, kasserer og menig forælder til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Rune Jensen til kasserer for 2 år. Birthe Diemar og Berit Enggaard Kaae
er ikke på valg.
Rune Jensen blev valgt.
1g 2 Valg af unge til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Karin Jønsson for 2 år. Kristian K. Nielsen og Kirstine Wodschow er ikke
på valg.
Karin Jønsson blev valgt.
1g 3 Valg af ledere til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Rasmus Udsholt for 2 år. Tina Rasmussen og Ole Dalskov, GL er ikke på
valg.
Rasmus Udsholt blev valgt.
1h Valg af to medlemmer til Korpsrådet
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Bestyrelsen indstiller Ole Dalskov, GL for 1 år og Karin Jønsson for 1 år.
Begge blev valgt.

1i Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet
Bestyrelsen indstiller Bente Hansen, Rasmus Lua Petersen, Jannie Priskorn, Gudrun
Wodschow og Gitte Lammers.
Alle blev valgt.
1j Valg af revisor og suppleant
Steen Andersen blev valgt som revisor for 1 år og Søren Markilde Pedersen valgt som
revisorsuppleant ligeledes for 1 år.

1k Beretning fra større arrangementer
Intet at berette

1l Eventuelt
•
•
•
•

•
•
•

Alice Linning fortalte lidt fra divisionen og sagde, at hun syntes det var dejligt at være på
besøg i så aktiv en gruppe.
Fritte opfordrede til at evt. nye indtægtsgivende arrangementer skulle medinddrage
forældrene da lederne ikke magter flere opgaver.
Bestyrelsen opfordredes til at finde ud af hvorfor vi tjener mindre på avisindsamlingerne
i forhold til tidligere.
Berit Enggaard Kaae opfordrede alle der havde ideer til hvorledes gruppen kan øge
sine indtægter til at melde sig hos hende.
Ole Dalskov takkede for indsatsen fra forældrene, lederne og alle i udvalgene.
Ole Dalskov takkede for indsatsen under mødet til Alice Linning.
Birthe Diemar takkede dirigent og referent.

Forslag fra bestyrelsen:
Igen forslag.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og mødet sluttede.
Ganløse, den 19. februar 2008
Godkendt af:
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Mette Bruun, dirigent
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Birthe Diemar, bestyrelsesformand

