
 

 

 

 
 

Side 1 af 11 
 

Ebbe Skjalmssøn Gruppe 
Toftekildevej 2, Ganløse 

3660 Stenløse 
CVR-nr.: 29550042 

www.ebbeskjalmssoen.dk 

Referat af Grupperådsmødet d. 19. februar 2013 

De enkelte punkter i dagsordenen er angivet med skrå typer. 

 

a Valg af dirigent og referent 

 Bestyrelsen foreslår: 

 Anders Velsboe (Divisionens repræsentant) som dirigent 

 Arne Raaschou som referent 

 

Anders Velsboe hhv. Arne Raaschou blev valgt. Anders konstaterede at mødet var lovligt 

indkaldt 

 

b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

 

Bestyrelsesberetningen blev fremlagt af Mette Berholdt: 
 

Generelt: 

Bestyrelsen har i 2012 især arbejdet med gruppens økonomi, herunder forskellige 

indtjeningsmuligheder, samt med at forberede gruppens 50-års jubilæum, som afholdes i 

2013 (mere om dette senere). 

I 2012 har vi nogenlunde fastholdt medlemstallet. Vi er p.t. 108 medlemmer, heraf ca. 90 

spejdere og 20 ledere, men vi vil gerne være flere! På landsplan stiger antallet af blå 

spejdere, og vi kunne også godt tænke os en tilsvarende stigning i medlemstallet hos os. 

Flere spejdere giver mulighed for at lave både flere og mere spændende 

spejderarrangementer og vil også forbedre gruppens økonomi.  Antallet af spejdere varierer 

meget mellem grenene, så vi har rigtig mange bjørne og tropsspejdere, mens vi er ret få mus 

og muler.  Det handler formentlig om den ”kritiske masse”, dvs. hvis der er et vist antal 

børn/unge i en årgang eller klasse, som er spejdere, er det lettere at fastholde antallet og få 

måske nogle af kammeraterne til at blive nysgerrige efter at prøve spejderlivet, mens hvis der 

kun er 2-3 spejdere i en klasse, er det meget sårbart hvis én vælger at stoppe. 

Vi har i 2012 gennemført hvervedage for potentielle nye muse-spejdere, hvor SFO’en blev 

inviteret over på Liselund et par eftermiddage, hvor der var tilrettelagt nogle sjove 

spejderaktiviteter for dem. SFO’en er meget positiv overfor initiativet og vil gerne bakke op 

om det. Hvervedagene har dog ikke ført til ret mange indmeldelser af nye mus endnu, men vi 

regner med at gentage initiativet i 2013, og håbe på at det kunne give lidt flere spejdere. 

I forældre må også meget gerne hjælpe os ved at være opmærksomme på, om nogle af jeres 

børns venner måske kunne tænke sig at prøve at være spejdere – det er jo helt OK at prøve 

at være med nogle gange for at se, om det er noget for én.  Hvis nogen af vennerne også går 
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til spejder, er der også større sandsynlighed for at jeres barn vedbliver med at være spejder i 

mange år. 

Vi har i år fået ny hjemmeside, som Arne Raaschou har designet og udviklet. Den er blevet 

rigtig flot og imødekommende – vi håber I også er forbi den en gang imellem, her kan I jo 

bl.a. finde de enkelte grenes halvårsplaner m.v. 

Grupperådsmøde og bestyrelsesmøder 2012: 

Grupperådsmødet blev afholdt den 21. feb. 2012, med flot fremmøde, fællesspisning, 

spejderaktiviteter arrangeret af Stenlænderne og gennemgang af dagsordenen i god ro og 

orden .  Bestyrelsen har derudover afholdt fem møder i løbet af 2012. 

Kræmmermarked og Ganløse by Night 

For tredje år i træk havde Ebbe Skjalmssøn spejderne en bod på forårets kræmmermarked, 

som blev afholdt den første weekend i maj. Der blev lagt en del forældre- og 

bestyrelseskræfter i at fremskaffe effekter, som kunne sælges, og i at bemande boden under 

kræmmermarkedet. Vi tjente ca. 4.800 kr., og det er jo nogle gode penge at få ind i 

regnskabet, så en stor tak til jer, der bidrog med arbejdskraft i den weekend. 

Den sidste weekend i august var vi med på Ganløse by Night, med PR-telt, tombola og 

klatrevæg. Spejdernes bod ved gadekæret er efterhånden en institution på Ganløse by Night, 

og der er rigtig mange børn og unge, der kommer forbi for at prøve vores aktivitet.  Og 

heldigvis var der også mange, som havde mod på at prøve lykken i tombolaen. Vi tjente 

næsten 6.000 kr. på tombolaen, hvor mange af gaverne er sponsoreret af byens handlende, 

så det er vi meget tilfredse med. 

Lillebrorlodder 

Udover kræmmermarkedet og Ganløse by Night tjener gruppen også penge på at sælge 

lillebor-lodder. I 2012 tjente vi næsten 11.000 kr. på at sælge lodderne, og derudover sendte 

vi ca. 14.700 kr. til Børnehjælpsdagen, som bruger pengene til gavn for anbragte børn og 

unge i Danmark.  Men vi kunne godt have solgt endnu flere lodder! Så endnu engang: husk 

at bakke op om salget af jeres spejderes salg af lodderne, det gavner både hos os selv og for 

andre børn og unge, som har det svært. 

Forberedelse af 50 års jubilæum i 2013 

I 2013 har Ebbe Skjalmssøn gruppen 50 års jubilæum, og det skal vi naturligvis fejre, så det 

kan mærkes! Jubilæet holdes i weekenden den 15/16. juni 2013, og det kommer I til at høre 

meget mere om, når vi nærmer os. Men helt kort fortalt holder vi jubilæet her ved Liselund, 

hvor vi byggeren lejrplads og nogle flotte pionerarbejder. Der vil være åbent hus i løbet af 

eftermiddagen lørdag den 15. juni, hvor alle er velkomne, og hvor der er bl.a. mulighed for at 

se og høre om, hvordan det var at være spejder for 40-50 år siden. I 2012 har vi i bestyrelsen 

holdt en række møder med tidligere spejdere, som har været med til at starte gruppen i 
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Ganløse eller som har været med undervejs i de 50 år, gruppen har eksisteret. Vi har bl.a. 

fundet ud af, at man oprindelig startede med at holde møder i kartoffelkælderen på 

Jagtgården, inden gruppen fik opstillet en lille hytte ved Møllehaven. I starten af 1980’erne 

rykkede gruppen så ind på Liselund. Også i første del af 2013 vil der skulle bruges en del 

kræfter på at forberede jubilæet, så det bliver en god og mindeværdig begivenhed.  

Fundraising 

Som I kan høre om lidt, når vi skal gennemgå regnskab og budget, er der ikke mange penge 

til at vedligeholde vores materiel, som efterhånden er noget nedslidt. Men i 2012 er gode 

kræfter blandt ledere og bestyrelse gået i gang i at lave mere systematisk fundraising, så det 

håber vi vil kaste nogle donationer af sig i 2013. I vil høre mere om vores fundraising-indsats 

senere på mødet. Allerede her i starten af 2013 har vi været så heldige at få 10.000 kr. fra 

Lions Club Ganløse og 1.000 kr. fra Ganløse Bylaug. De penge er vi meget taknemmelige for 

– de kan bl.a. medvirke til at vi har mulighed for at fejre vores jubilæum i 2013. 

 

Ledergruppens beretning blev fremlagt af Tina Rasmussen og Ole Dalskov. 

 

Tina fortalte først om afholdte fælles arrangementer: 

 

Gruppeweekend / 24.-25. marts. 
Blev afholdt på Høbjerg Hegn, ved Helsinge hvor temaet var ”De Søfarende”. 

 
Sct. Georgs aften / 24. april 
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor lederne opførte skuespillet om Sankt Georg og 
Dragen. 
 
Fælles divisionsturnering / 21 – 22. april. 
Blev afholdt i og omkring Hillerød, med temaet film og tegneserier. 
Godt arrangement, dog ønskes lidt større udfordring for de større grene. 
 
Sommerlejr / 21. - 29. juli. 
Hele Ebbe Skjalmssøn var på Spejdernes Lejr i Holstebro. 
Vi fulgtes der over med tog og bus, hvor de større spejdere var rigtig gode til at hjælpe de 
mindre spejdere under hele turen. 
Vi have et godt samarbejde med vores svenske venskabs gruppe, som vi delte ”lejr plads” 
med. 
Musene tog hjem d.25.juli. dog med tog hele vejen fra Holstebro til Måløv. 
Det var en stor oplevelse at se en lejr med så mange spejder og aktiviteter, der 
overordentlig spillede sammen. 
 
Fælles oprykning / 28. august 
For alle spejdere en almindelig hverdags aften.  
Under oprykningen var der fælles forældremøde, her var der også rigtig godt fremmøde. 
Hvilket er utrolig givtigt for det daglige spejder arbejde, idet vi kunne tilkendegive hvilke 
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forventninger der stilles til det at være spejder og ikke mindst og til jer som forældre til en 
spejder. 
 
Salg af Juleneg / 24.november. 
Vi var igen i ude og sælge en lørdag, men vi må nok desværre konkludere at vi skal finde 
på noget andet end juleneg, så vi er gået i tænkeboks, vi har en rest neg som vi sælger i 
2013 for håbeligt sammen med noget andet, som f.eks. Julekort, gave mærkerter eller lig.  
 
Grentræf i divisionen d. 6. oktober. 
Alle grene deltog på denne dag, mus og bjørne var ude på Naturcenter 
Herstedhøje. Mulerne var på løb i Lystrupskov og efterfølgende Sct. Georgs 
gildernes fællesløb i Boserup skov. Troppen var på byløb i København, hvor de 
overnattede på Amagerfælde i vores store mastesejl. 

 
Der har været afholdt 5 ledermøder i løbet af året. 

 

Efter Tina fremlagde Ole grenenes beretninger: 

 

Mikrogrenen / Musene.  (6 – 8 år). 
 
Pt. 8 spejdere og 3 ledere. 
Jakub, Tina og Henrik 
 
I vinteren 2012 blev der lagt vægt på shelterbyg, bål, skov- og rafteøvelser, afsluttet med 
syning af bålkapper og siddeunderlag. Vi var godt og vel 9 spejdere klar til sommerlejr. 
Oprykningen i august måned betød dog, at musene skulle sige farvel til de fleste, både 
ledere og spejder.  
 
Efter sommerferien startede vi med 10 mus, men er efterhånden faldet til 8 seje og 
afklarede spejderbørn. Spejderne kommer fra både Ganløse og omegn og det er vi stolte 
af. Jakub er i denne sæson blevet grenleder. Tina er blevet leder og Hakke er vikar når der 
mangler en voksen hos musene. Børnene er med og forældrene bakker op. Vi har været i 
skoven alle møder i efteråret og sågar i mørket. "Venner med mørket" hedder konceptet og 
det kan vi takke vores yngste medlem for. Tina har sørget for, at spejderne for øjnene op 
for spejdertraditionerne, sangene og de kundskaber som man nu skal begynde at lære. Alt 
i alt er vi godt rystet til 2013. 
 
Minigrenen / Bjørnene.  (8 – 10 år). 
 
Pt. 27 spejdere og 5 ledere. 
Gorm (Ravn), Alexander, Gitte, Kim og Lars 
 
I forårssæsonen havde bjørnene en rigtig fin gruppeweekend hvor temaet var søfarende. 
Der var også en god divisionsdag i Hillerød med temaet "Helte". Den lange mørke vinter 
blev ellers også brugt til eksperimenter med sne. I skoven brugte vi bl.a. kort, kompas og 
løb orienteringsløb. 
 
Der kom en meget stor gruppe nye bjørne op efter sommerferien og bjørneflokken er nu 
meget stor. 
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Efterårssæsonen er gået med en oprykningstur, hvor vi var ude at gå 12 km, havde bål 
om aftenen og spiste mad fra naturen. Vi har taget kniv- og savmærke og haft gang i 
mange bål. Vi har været til Minitræf i Vestskoven, hvor temaet var Rumrejsen. Hittet her 
var raketterne der strøg til vejr og børnene der stormede efter dem. 

 
 
Juniorgren / Mulerne.  (10 – 13 år). 
 
Pt. 11 spejdere + 3 ledere. 
Niels F, Carsten L. og Thomas H. 
 
Foråret 2012 har vi arbejdet med Førstehjælp, kort og kompas. 
Opbygget lejrplads. 
Pinsetur Sejerø 20km mærke 
Bygget båd/tømmerflåde sejlads på Buresø 
Opnåede en 3. plads på Oak City. 
Sommerlejr 2012 
 
I efterår 2012 deltog vi i Divitræf 
Udeliv Forløbsmærke 
Pioner 
Kulsø (lavet skamler) 
Førstehjælp 
Bålhygge ved shelter Bastrup 
Kælketur 
Decemberfejden 
 
Troppen / Storspejderne.  (13 – 16 år). 
 
Pt. 22 spejdere og 5 ledere. 
Ole T, Angela, Carsten H, Gudrun, Niels B. og Thomas D. 
 
I troppen lagde vi et stort ambitionsniveau efter oprykningen, hvor vi krævede både 
forældre og spejder involverede sig i spejderarbejdet, dette skulle danne grundlag for 
maks. udbytte til alle.   
Dette er indtil vider lykkedes, Tak for det.    
Vi har været på oprykningstur med start ved Bivuak ved Furesø og fremstillede patrulje 
stande på Liselund, hvor vi sluttede. 
En fed Divi-tropstur som var et byløb i København med overnatning på Amagerfælled, 55 
spejder under mastesejlet. 
En af patruljerne har været på jagt-weekend i Søsum og en anden patrulje havde primitiv 
tur på Sejerø. 
Der var 4 trop spejder på plankursus i efterårsferien dette forgik i Jylland og på Fyn, vi 
håber flere deltagere næste år. 
15 stk. deltog på Decemberfejden. 
4 stk. i Nathejk i regn og mudder, alle gennemførte. 
17 stk. deltog på et kæmpe o-løb i Gribskov her var der over 100 poster at ”løbe” efter. 
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Seniorerne / KlanVildmule.  (16 - ..  år). 
 
Pt. 14 spejdere og heraf 2 ledere 
Angela og Signe 
 
Det forgangne år har vi haft succes med juleturen i 2012, som var det første for denne nye 
klan. Ellers har vi haft et par vellykkede kolleuger, været på Spejdernes lejr som også var 
et hit. Tre af os deltog på sidste års korpsrådsmøde, det var meget lærerigt. Fra efteråren 
har vi startet planlægningen af den nye Juletur 2013, der bliver afholdt d. 1/3- 3/3 
 
Øvrige. 
 
Gruppen har 4 GA/GH tilknyttet, som assisterer efter behov. 
 
Som afslutning på beretningen vil vi 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. 

 

c. Fremlæggelse af regnskab og status for 2012 til godkendelse 

 

Sonny fremlagde regnskabet og fremhævede enkelte væsentlige afvigelser fra budgettet: 

færre medlemmer end budgetteret og en gren som ikke deltog på Spejdernes Lejr. 

Carsten opfordrede Ole til at kommentere på at der ikke var brugt så meget til materialer. 

Ole omtalte størrelsen på vores kontingent sammenlignet med andre grupper og 

forklarede at det er væsentligt at skaffe penge via fundraising. Omtalte på opfordring også 

nødvendighed af en stor kassebeholdning bl.a. af hensyn til indbetaling til store lejre. 

 

d. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

e1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 

 

Ole Dalskov fremlagde: 
 
Indeværende udviklingsplan blev udarbejdet ved et par inspirationsaftener for ledere, 
seniorer og bestyrelse i efteråret 2012. 
 
Og hvis tema blev: Jeg er stolt af at være spejder i Ebbe Skjalmssøn gruppe. 
 
Følgende 6 indsatsområder/formål med deadline for implementering og ansvarlige personer 
blev besluttet: 
 

 Tænke ledermøderne på en ny måde. Formål: At højne indhold og dermed 
interessen for ledermøderne. 

 Interesse og kendskab til hinanden. Formål: At styrke ledergruppens holdånd. 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/
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 Opdatering af den Røde Tråd. Formål: At have ét opdateret/relevant program for alle 
årgange. 

 Styrke gruppens økonomi. Formål: At give gruppen ét stabilt økonomisk fundament til 
ét godt spejderarbejde. 

 PR arbejde med SFO'erne. Formål: At hverve nye spejdere. 

 Liselund dag. Formål: At danne gode fysiske rammer for spejdere og ledere. 
 

e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
 

Først omtalte Ole næste års planlagte aktiviteter: 

 
Juletur / 01. - 03. marts. 
Et traditionsrigt arrangement som seniorerne arrangerer for tropsspejdere og ledere, hvor 
spejderne altid taber. 
Så derfor denne opfordring til troppen - MELD dig til og hjælpe dine kammerater. 
 
Salg af ”Lillebrors lodder” i perioden 22. marts – 12. maj 
Vi kan kun igen opfordre alle til at bakke op, både hjemme, ved familiebesøg og på 
arbejdspladserne. 
 
Fælles divisionsturnering  / 13 – 14. april 
Det forventes at alle grene deltager. 
 
Sct. Georgsaften / 23. april 
Fælles gruppearrangement ved Bastrup Slotsruin, hvor vi høre sagnet om den tapre ridder 
og aflægger vort spejderløfte. 
 
Zoo-dag / 05. maj 
 
Ganløse Kræmmermarked / 04.- 05. maj 
 
Sommerlejre 
For Mus, Bjørne og Muler er det i år grenlejre hver for sig i uge 27, mere information følger 
under grenenes planer 
For Trop, Klan og ledergruppen arbejdes der på fælles tur til Kandersteg (som er ét 
internationalt spejdercenter i CH) fra den 28. juli til 06. august. 
Yderligere informationer og bindende tilmelding følger. 

 
Fælles opryknings aften / 27. august. 
Som tidligere, også med forældremøde. 

 
Ganløse by Night / 30. august. 
Vi vil naturligvis være synlige med en fed aktivitet og tombola. Til dette arrangement kan vi 
bruge frivillige forældre til at hjælpe til med at få etableret og fjernet vor bod/aktivitet. 
 
Af ikke kalendersatte arrangementer kan nævnes et med SFO for at få flere spejdere. 
Ligeledes en Liselund dag som nævnt i vor udviklingsplan, for sammen med jer forældre at 
få skabt gode muligheder for spejderarbejdet her i hytten. 
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Endelig omtalte Tina de enkelte grenes planer for det kommende år: 

 

Mikrogrenen / Musene. 
 
 
Vi vil stadig væk gerne være flere spejdere, derfor forsætter vi vort samarbejde med 
SFO’en for hvervning.  
 
Der ud over deltager musene på ZOO-dagen, divisionsturneringen og har planer om at 
afholde deres sommerlejr på Sejerø, nærmer info kommer. 
 
Minigrenen / Bjørnene. 
 
Lederne har fået lagt et godt program for foråret. Vi skal i næste halvår overnatte i telte 
nogle gange, vi skal arbejde med kort og kompas og vi skal lege en hel masse. 
 
Sommerlejren går til Næsbycentret på Midtsjælland. 
 

Grenens ledere fungere godt sammen, men det ville være dejligt med flere ledere, 
som havde ressourcer til af være mere på.  

 
Juniorgrenen / Mulerne. 
 
Forløbsmærke:Drama/leg 
Lave løb for Bjørnene 
Pingofodbold 
Diviturnering 
Gruppeweekend/Oak City løb 
Vandretur i pinsen 
Sommerlejr Thurøbund 
 
Troppen / Storspejderne. 
 
Ugemøderne har vi brugt på at opbygge 3 gode patruljer med blandt andet samhørigheds 
øvelser, alt i alt er vi rigtig godt på vej og håber forsat støtte og opbakning til vores spejder 
arbejde, 
Ligeledes håber vi på rigtig mange trops spejder har mulighed for at deltage på 
sommerlejren, der i år gå til Schweitz. 
 
Seniorerne / Klan Vildmule. 
 
Vi har beslutter at renovere klanlokalet og vil lave vores egen gren af Klan Vildmule, det 
bliver Klan Vildmule nu med Tyrol. Dette bliver sat i værk efter juleturens afholdelse. 
Sommerlejren bliver Kandersteg sammen med troppen og ledergruppen. 
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e3. Vedtagelse af budget samt kontingent 2013 (vedlagt) 

Budgettet blev fremlagt af Ole D. Særlige kommentarer: Vi får 23 % mindre tilskud fra 

kommunen. Fundraising indtil nu 11.000 kr. Mangler stadig midler til materialer og 

inventar. Bestyrelsen foreslog at kontingentet holdes uændret. Budget og kontingent blev 

godkendt. 

 

f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

Fordeling 3 forældre, 3 unge og 3 ledere godkendt. Hertil kommer evt. suppleanter. 

  

g1. Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen (2 år): 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Mette Bergholdt, formand – ej på valg 

 Sonny Andersen, kasserer – ej på valg 

 Frank Gøttler – modtager genvalg 

Valg af Frank Gøttler blev godkendt. 

 

g2. Valg af unge til bestyrelsen (2 år): 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Signe T. Nielsen – modtager ikke genvalg 

 Sandra Fredsted – modtager genvalg 

 Niels Baumann - modtager valg (tidligere suppleant) 

 Majbritt Christensen – ej på valg 

Valg af Sandra og Niels blev godkendt 

 

    g3. Valg af ledere til bestyrelsen (2 år) 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Ole Dalskov/Tina Rasmussen, Gruppeleder – modtager genvalg 

 Arne Raaschou – kan ikke genvælges 

 Jakub Medonos – ej på valg 

 Thomas Holme 

Valg af Ole, Tina og Thomas godkendt 

 

g4. Evt. valg af suppleanter (1 år) 

Gitte Lammers meldte sig som suppleant og blev valgt 

 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/
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  h. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Tina Rasmussen 

 Signe Trøst Nielsen 

Valg af Tina og Signe blev godkendt 

 

  i. Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Forældrerepræsentant 

 Mads Henriksen  

 Niels Baumann 

 Arne Raaschou 

 Tina Rasmussen 

Valg af Mads, Niels, Arne og Tina blev godkendt. Dertil meldte Søren Vestergaard sig og 

blev valgt som forældrerepræsentant. 

 

  j. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 

 Bestyrelsen indstiller: 

 Steen Andersen, revisor (1 år) 

 Rune Jensen (1 år) 

Steen og Rune blev valgt 

 

  k. Beretning fra større arrangementer 

Der var ikke flere større arrangementer at omtale 

 

  l. Eventuelt 

Frank Gøttler omtalte behov for hjælp fra forældre i forb. med kræmmermarkedet. Dertil 

behov for hjælp fra Klanen i forb. med at sætte op og tage ned. 

Ønsker endvidere et Liselund udvalg til at klare div. vedligehold, så lederne kan bruge 

deres tid på spejderne. 

 

Jakub Medonos omtalte fundraising. Uddelte prospekter som omtaler hvem vi er og hvad 

vi satser på. Der er søgt div. fonde om 180.000 og vi afventer spændt hvor meget der 

kommer ud af det. Frem til ultimo marts skal der prikkes personligt. 

 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/
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Anders Velsboe omtalte hvilke grupper der er i Divisionen samt det arbejde som gøres for 

at hjælpe grupperne, herunder  

- Divisionsturnering i april og gren træf i oktober 

- Divisionsrådsmøde den 19. april med bespisning og underholdning. 

- Kursus for bestyrelsesmedlemmer den 08. april. 

- Ege Tramp (nyt arrangement) den 01. juni – HUSK dette også er for forældre og 

pårørende. 

- Lederbegejstring den 07. september 

- Inspirations og kursus aften for ledere den 24. september 

og opfordrede alle til at sørge for at deres mail-adresser er korrekte i Blåt Medlem, da man 

ellers ikke vil modtage Divisionens nyhedsbreve. 

 

Endelig blev der uddelt gaver til Signe og Arne som tak for deres arbejde i bestyrelsen og 

Mette sluttede mødet af med at takke for god ro og orden 

 
Referent: Arne Raaschou 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/

