Referat
GRUPPERÅDSMØDE / FORÆLDREMØDE
Onsdag d. 17. marts kl. 19-21
1.

Valg af dirigent og referent
Bjarne valgtes som dirigent og referant
19 stemmeberettigede til stede

2.

Beretning fra bestyrelse og afdelinger
Der har været mange aflyste møder og arrangementer
Jubilæumsarrangement måtte begrænses til et ”lukket hus”arrangement, hvor kun medlemmerne deltog.
20 spejdere og 2 ledere – Har deltaget i søspejdernes Ørholmturnering,
lavet forårsarbejde og været på weekendture til Flakfortet og Ven.
21 ulve og 3 ledere – Der har været en søndagstur i juni, en fælles
weekend med Lersøpark-spejderne og en vandretur til Dragør i november
20 juniorer og 2-3 ledere
Der er lederproblemer og skal findes flere til at hjælpe
Bestyrelsen – begrænset aktivitet
P.t. er der fyldt op i alle afdelinger

3.

Regnskab 2021 til godkendelse
Godkendt

4.

Behandling af indkomne forslag
Ingen

5.

Udviklingsplan for 2021
Der stiles efter at få udarbejdet ny plan i 2021

6.

Budget 2021
Budgettet blev godkendt og kontingentet holdes uændret

7.

Planer 2021
Fælles juletur 26-28/11 til ”Filialen” i Ganløse
Jubilæumsarrangement med reception 28/8-21
Spejderne
Forårsarbejde – alle 5 svendborg seniorer skulle gerne komme i
Weekendtur i foråret og måske mindre ture i sommerferien
Fælles tur første weekend i september med de andre søspejdere i Sundet
Der er nogle af de ældste, som skal på efterskole efter sommerferien, så
der bliver behov for generationsskifte med nye fartøjsførere og patruljer
efter sommerferien.
Der sejles fast torsdage og ekstra sejladser tirsdag
Ulvene
Søndag 18. april Pandaløb
28.-30. maj Søslag i Hvidovre Havn
2. juni Skæg & Blålys
21.-24. juni Sølandslejr på Thurø ved Svendborg
September håber vi på en weekend med Lersøpark
24.-26. september uddannelsesmarked i Jylland
Ulvelederne vil arbejde på at lære at sejle Svendborgjoller, så vi på sigt
kan komme på tur til f.eks. Flakfortet
Juniorer
Afslutter mærker og går så i gang med optier
Søndag 18. april Pandaløb
28.-30. maj Søslag i Hvidovre Havn
2. juni Skæg & Blålys
Opstart klan ?

8.

Fastlæggelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Vi vil gerne have flere bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen.
Marie Parslov (Konrad) meldte sig

9.

Valg til bestyrelsen
Marie blev valgt ind i bestyrelsen
Poul-Henrik genvalgt

10.

Valg af repræsentanter til Korps- og Divisionsrådet
Korpsrådet
Henny
Peter
Divisionsråd
Peter
Henny
Poul-Henrik
Gerhard
Bjarne

11.

Valg af revisor og –suppleant
Rikke Kepp overtager efter Mette

12.

Eventuelt
Intet

