Grupperådsmøde/generalforsamling
Kastrup Søspejder 23. februar 2022

Deltagere: Line, Magnus mor; Tobias, Henris far; Dorthe, divisionschef Amager Division; Rasmus,
juniorleder; Peter, formand; Poul-Henrik, kasserer; Bjarne, tropsleder; Gerhard, tropsleder;
Anemone, trop; Henny, ulveleder.
1. Valg af dirigent og referent
Rasmus blev valgt som dirigent og Henny som referent.
2. Beretning fra bestyrelse og afdelinger
Der er 21 ulve og 3 ledere. Ulvene har i det sidste år trods Corona været på en del ture, søslag i
Hvidovre, hvor vi var den største gruppe, Sølandslejr på Thurø, overnatning i hytten i forbindelse
med 75-års jubilæet. Vi har stor støtte i forældrehjælpere.
Der er 25 spejdere og 2 ledere i troppen (de store spejdere). Der er ekstrasejlads, i sejlsæsonen,
om tirsdagen og møder og sejlads om torsdagen. En gruppe af spejderne skal deltage i
adventureløbet Dinizuli og måske flere adventureløb senere. De ældste spejdere mødes nogle
gange og laver mad før møderne.
Der er 13 juniorer og 3 ledere. De sejler mest i optimistjoller, men har brugt muligheden for at
sejle sammen med troppen i Svendborg Seniorjollerne. Og så jagter de mærker.
Kastrup Søspejder fik sidste år en ny 1-krona jolle, som er lidt større end optimistjollen og en del
livligere at sejle end optimister og Svendborgjoller.
3. Regnskab 2021 til godkendelse
Regnskabet blev grundigt gennemgået af Poul-Henrik, og efter nogle spørgsmål blev det godkendt.
Og endnu engang opfordres alle til at betale kontingentet med Dankort, da f.eks. Mastercard og
andre kort kan koste os op til 12 kr. i gebyrer.
4. Budget 2022 til godkendelse + 5. vedtagelse af kontingent 2022
Budgettet for 2022 blev fremlagt. Der var flertal for en lille kontingentforhøjelse på 25 kr., så det
nu kommer til at koste 300 kr. pr. kvartal. Begrundelsen for kontingentforhøjelsen, trods vores
gode økonomi, er, at vores Svendborg joller er rigtig gamle, så vi har brug for at gøre klar til at
købe nye både. Budgettet blev godkendt.
6. Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.
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7. Vedtagelse af udviklingsplan
Vi havde en lang snak under det punkt. Vi arbejder stadig på at få en nyere stor båd med
indenbords motor, som skal bruges til følgebåd og til at give de store flere udfordringer. Den vil
også kunne bruges til sejlads med ulvene. Det vil være en god båd for troppen til selv at tage på
ture i. Gerhard har været langt omkring for at kigge på diverse både og kigger fortsat. Line
opfordrede til, at vi skal huske at gøre de store spejdere (troppen) opmærksom på, at vi gerne vil
have dem som ledere. Og f.eks. opmuntre dem ved at tilbyde dem deltagelse i kurser. For at holde
på de store blev det vedtaget, at de kan nøjes med et kontingent på 75 kr., mens de er på
efterskole, så vi derved beholder kontakten til dem. Line opfordrede også til, at vi skal fortælle de
store, at når de er på efterskole, kan de henvende sig til en lokal spejdergruppe og deltage der. Så
kan de selv vælge, om de vil betale kontingent til den gruppe eller Kastrup Søspejder. Anemone
fortalte, at de har lavet en snapchatgruppe for at skabe sammenhold, og at de nogle gange laver
mad inden møderne. Det blev besluttet at støtte op om fælles madlavning, så de skal bare gemme
bonerne og sende dem til kassereren, så får de refunderet udgifterne. Anemone påtog sig at prøve
at forbedre vores hjemmeside. Vi har også en Facebookgruppe, som man kan bruge. Så var der
forslag om at lave en opslagstavle i vores blad Jollen, hvor forældre kunne se, hvad de kunne
hjælpe med. Tobias havde stor ros til arbejdet i ulvegruppen. Udviklingsplanen blev vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen samt divisions- og korpsråd + 9. Valg af revisor
Bestyrelsen:
Formand:

Peter H. Nielsen

Kasserer:

Poul-Henrik Appelqvist

Søkyndig:

Kåre Tofte

Ledere:

Allan M. Skov
Bjarne Gislason
Henny M. Scheurer

Unge:

Nanna V. Rosberg, trop
Anemone Syberg

Forældre:

Line Jarvig, Magnus’ mor
Tobias Tessmer, Henris far

Revisor:

Rikke P. Kepp, Frederik og Viktorias mor
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Divisionsråd:
Poul-Henrik
Rasmus
Anemone
Bjarne
Henny
Korpsråd:
Bjarne
Henny
Hvis nogen ikke kan deltage i divisionsråds- eller korpsrådsmøderne, kan andre deltage i stedet.
Divisionsrådet er for alle de blå spejdere på Amager, men korpsrådet er med deltagere fra alle blå
spejdere i hele Danmark.
10. Planer for året og eventuelt
Der var ønske om, at vi skulle fortælle mere om Spejdernes Lejr 2022 (SL2022) for at få flere til at
deltage. Og at nogen, som havde deltaget i SL2017 i Sønderborg kunne skrive i Jollen om deres
oplevelser.
Forslag om at lave arrangementer med Tårnby Kommunes venskabsbyer, f.eks. en tur til Norge. Vi
har for nogle år siden haft et samarbejde med Alingsås Sjöscautkår i Sverige, hvor vi besøgte dem i
en weekend, og de kom til os året efter. Der burde også være gode muligheder for tilskud fra
kommunen til et sådant projekt.
Ønske om at det skulle være nemmere for forældrene at få info om ture og møder. Gerne en
seddel hver måned med månedens aktiviteter, som kunne hænge på køleskabet. Mange får nok
ikke læst Jolllen, går ind på vores hjemmeside eller læst de mails, som bliver sendt.
Ønske om at Jollen blev printet ud, så man kunne hente en kopi i Pynten.
Ny stor båd arbejdsgruppen (Gerhard og Bjarne) fik mandat til at finde og købe en egnet båd til ca.
50-70.000 eksklusiv transport.

