Frie Fugle, Det Danske Spejderkorps
Referat af grupperådsmøde torsdag den 22. februar 2018
Velkomst v. gruppens bestyrelsesformand Robert Wengler.
Præsenta:on af ledere og bestyrelse.
a) Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Uﬀe Lund som dirigent og Jørgen Jensen som referent.
Begge blev valgt.
Dirigenten konstaterer at grupperådsmødet er lovligt indkaldt ved opslag på hFp://frie-fugle.dk/
grm2018 29/1-2018 og på mail 31/1

b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Bestyrelsesformandens beretning:
Velkommen :l rep. fra Divisionen-DC Rikke Molin og velkommen :l alle forældre og ledere m.m.
For ﬁre år siden blev jeg valgt som formand og er stadig bevæget over det engagement der er
:lstede i gruppen. Alle spejder og ledere der møder op uge eVer uge for at skabe et sammenhold
og oplevelser hvor der er plads :l alle, samt :l bestyrelsen der arbejder for at rammerne er :lstede
for at Frie Fugle kan eksistere.
Rammerne er Reden her, og det har vi Steﬀen :l at holde styr på er i orden. Takket været de årlige
Redens aVener, hvor forældre hjælper :l har vi fået vedligeholdt vores sted.
Det er jo en træhyFe og den skal males år eVer år, samt der er almindeligt vedligeholdelse. Et af
vores kæpheste er at vi næsten aldrig når at få klippet hækken ud mod parkeringsplads.
FremadreFet kigger bestyrelsen på renovering indenfor og køkkenet og gulvet i indgangspar:et
kunne godt bruge en kærlig hånd, samt nyt udendørs lys som er eVerspurgt specielt i de mørke
måneder.
Medlemstallet har vi en fremgang på og det glæder os, men vi kunne godt bruge lidt ﬂere
medlemmer.
Medlemstal: PT har vi……
FamilieSpejd: 9(5) familier indmeldt --> ca 15-20 deltagere pr. gang
Gnister: 25 (22) spejdere
Flammer: 28 (17) spejdere
Junior: 11(13) spejdere
Trop: 12 (7) spejdere
Klan: 28 (25) spejdere
I alt pt 113 (89) (tal er fra det nye system..)
I år er vi med det løse 123 medlemmer registreret.
Sidste år skiVede vi :l nyt medlems system, og det er ved at fungere og bliver brugt i hverdagen, og
håber opkrævninger og meddelelser :l bla. jer forældre kommer rig:g ud.
Sidste år ﬁk vi også ny kasserer - Chris:an, der er familie spejder.
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Chris:an har sammen med Steﬀen - vores :dligere kassere og Mar:n gruppeleder, fået styr på
økonomien og det nye system. Chris:an kunne desværre ikke være her i aVen, da han er ophængt
af arbejde, men jeg skulle hilse. Tak :l alle for det arbejde.
I de sidste år har ledergruppen arbejdet med udvikling af gruppen, og der har været mange
spændende :ng op og vende, som at ﬂyFe gruppe, skiVe navn og nærmeste lave gruppen om :l
ak:eselskab. Tror det har været givende for alle at få vent :ngene om vi gør det rig:ge. I mine øjne
gør vi det rig:ge.
En af de :ng der er blevet arbejdet med er medlems :lgang og rekruFering, og støjmur mod
ringvejen. Denne er ind:l videre sat på pause.
Sidste år startede vi familie spejd op og det er en succes og vi er glade for at kunne give :lbud :l de
mindste og deres familier så vi også i de næste mange år har spejder i gruppen.
I det forgangne år har vi holdt fødselsdag/jubilæum. Vi er blevet 80 år og markerede det på
familieturen. Vi havde i støbeskeen en større jubilæumsfest her i Reden, men vi kunne ikke får de
planlægningsmæssig ender :l at nå sammen, så det nåede vi desværre ikke
Det koster penge at drive Frie Fugle og igennem kon:ngent og indtægter, som fonde, lodseddel salg
for vi midler :l at kunne drive gruppen. Det er :ng som vi har valgt igen i år at satse på.
Derudover er vi kommet :lbage på Tinderbox, eVer vi har været ud et år og :lbyder igen forældre
og familiemedlemmer, :l gruppen, og som er over 18 år at være hjælper på Tinderbox. I giver som
hjælpere på den 3 dags fes:val 2x8 :mers vagt og så får gruppen knap 400 kr. og I får adgangs billet
:l fes:valen. Jeg håber der er nogen der syntes det er interessant og hjælpe :l og støFe gruppe og
få en på opleveren selv. Interesserede skal have tage fat i Ida der er koordinator på det.
Økonomisk valgt vi sidste år at give et :lskud :l alle spejdere på 500 kr der deltog i Spejdernes Lejr i
Sønderborg, og det har kostet en del penge. Men at se den oplevelse spejderne får sammen med
40.000 andre spejdere der er samlet et sted, med fælles værdier, syntes jeg er alle penge værd.
Nogle af de nye :ltag vi arbejder er om vi skal have nyt køkken her i Reden. Frem:dig PR for
gruppen så vi kan få ﬂere medlemmer.
I det forgangne år i bestyrelsen har vi haV et godt samarbejde og jeg vil gerne takke alle bestyrelses
medlemmer såvel spejder, leder og forældrerepræsentanter for et godt arbejde.
c) Om lidt har vi valg :l bestyrelsen hvor Anne Soﬁe, Niels, Ida alle er på valg og alle genops:ller. Jeg
er også på valg og genops:ller ligeså. Hvis der er andre der har lysten :l at stå i spidsen for gruppen
skal de være velkomne, :l at s:lle op.
Hjælp Bl
På gruppens vegne vil jeg gerne sende en tak :l alle der har bidraget i det prak:ske med deltagelse i
Redens aVen, vasketøjvask, og græsslåning m.m. Men vi mangler stadig hjælp :l bla.
græsslåningsteamet og :l Tinderbox, samt hvis der er nogen der vil deltage i fundraising. Vi håber
der er nogen af jer forældre, der vil hjælpe :l. Det har vi brug for.
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Til sidste vil jeg sige tak :l alle i bestyrelsen, alle ledere i Frie Fugle, tak for en stor indsats for at
skabe nogle sjove og fede oplevelser for alle i Frie Fugle. Tak :l alle, for at I er med :l at skabe et
rart sted hvor der er plads :l alle og alle har det godt.
Der skal også lyde en stor tak :l jer forældre der trofast bakker op, når der er brug for det og tak for
lån af jeres små guldkorn af nogle børn.
For uden dem var der ingen Frie Fugle.
Spm. Til Tinderboks. Der arbejdes på et job inde på pladsen, enten som sweeper eller at stå i
returpantbod.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Gruppeledelsens beretninger ligger på hjemmesiden.

Supplerende bemærkninger:
Spejdernes lejr har fyldt rig:g meget, vi var 56 spejder af sted. Det var en god oplevelse med nye
ak:viteter og spejdervenner sammen med ca. 40.000 andre spejdere.

Der bliver anoldt spejdermøder i grenen og fællesmøder i gruppen, bla.
Naturvidenskabsfes:vallen, dr havde frem:dsmad som tema, dvs. larver, biller og andet godt. Der
var deltagelse fra en masse andre grupper.
Vi har ikke fået så mange nye medlemmer i år, men vi har fastholdt sidste års fremgang.
Der er 22 daglige ledere, det kan lyde af mange, men vi vil gerne være ﬂere i gnister og ﬂammer.
Det må meget gerne være forældre, der kræves ikke særlige kompetencer, blot lyst. Tag fat i
grenlederne, hvis I er interesseret i at hjælpe :l.
Der er to ledere, der er klatreinstruktører og vi er ved at uddanne ﬂere ledere :l klatreak:viteter,
hvilket tager et års :d inden de er klar :l at gå :l eksamen.
Der har været lidt udskiVning i lederstaben.

Gnisterne har ikke beretning på hjemmesiden, der er arbejdet med forløb, fx klar dig selv og små
prak:ske ak:viteter. Det skal være sjovt at være spejder.

Ingen spørgsmål, ledelsens beretning godkendt.

d) Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år :l godkendelse
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Resultat ses på hFp://frie-fugle.dk/grm2018
Chris:an er på arbejde, så regnskabet fremlægges af Mar:n.
Enkelte poster blev gennemgået.
Flere kon:ngen:ndtægter end budget pga ﬂere medlemmer.
Andre oﬀentlige :lskud er :lskud :l regnvands:lslutning :l kloak.
Fonds:lskud på 10.000 fra Nordea :l naturvidenskabsfes:val.
Indtægt fra Arrangementer og ak:viteter er lavere pga at gruppen ikke deltog i Tinderbox.
CCMR indtægter og udgiVer skal helst balancere, der har været lidt større udgiVer i år.

Større kon:ngentudgiVer pga ﬂere medlemmer.
Kurser, der blev budgeFeret med større udgiVer :l klatrekursus, som kom sent i gang og kommer i
2018.
Sommerlejr gav færre udgiVer, dels fordi der deltog lidt færre end forventet og dels fordi lejren blev
lidt billigere end forventet.

BudgeFeret underskud på 75.000 og realiseret blev underskuddet ca. 20.000

Balancen
CCMR har brugt lidt at kontoen.

Ingen spørgsmål, regnskab og status godkendt.

e) Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag :l behandling

f)

Væsentlige beslutninger om gruppens frem:d, herunder
1) Forelæggelse af planer for indeværende år
Udviklingsprojekt fortsæFes, medlemsfastholdelse og -udvikling,
Målsætninger for hver enkelt gren:
Gnister - 30 spejdere og 6 ledere
Flammer - 30 spejdere og 6 ledere
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Junior - 25 spejdere og 5 ledere
Trop - 25 spejdere og 4 ledere
Klan - 20 spejdere

Grene tager selv af sted på egne sommerlejrene.
Mere om sommerlejr under evt.
Spørgsmål :l hvordan der rekruFeres nye medlemmer? Det sker ved
reklamekampagner i de mindste skoleklasser eVer sommerferien. Det vil vi også gøre
deromkring hvor idrætsforeningerne begynder vinterpausen. Reklame på facebook skal
testes.
Der blev s:llet forslag om at forældrene kan tage materiale med :l skolerne.
Derudover kan tag en ven med :l spejdermøder anvendes.
I Fåborg har spejderne inviteret skoleklasser, det kan vi evt. også. Det har været drøVet,
det har desværre været på :dspunkter, hvor de ﬂeste ledere selv er på arbejde eller i
skole.
Det kan være, at vi kan lave ak:viteter for skolernes forældredrevne ak:viteter.
For at rekruFere mange ﬂere gnister og ﬂammer skal der også rekruFeres ﬂere ledere
:l de grene.
Nogle af de andre grupper i Odense har involveret forældre i ture ved kortvarige
ak:viteter, fx hjælp :l et mål:d eller en enkelt ak:vitet.

2) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Intet af referere.

g) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsæFelse af medlemskon:ngent
Budget ses på hFp://frie-fugle.dk/grm2018
Sommerlejrene i 2018 skal nogenlunde løbe rundt, så budgeFet er væsentlig lavere.
Merchandise, der skal laves nye T-shirts, der er en forældre, der kan være med.

BudgeFeret underskud 19.000 pga nye t-shirts og klatrekursus.

Spørgsmål: Hvad er kassebeholdningen? Ca. 200.000 + nogle værdipapirer.
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Kon:ngent foreslåes uændret.

Planer, budget og kon:ngent blev godkendt.

h) FastsæFelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen :l §17.2
Bestyrelsen foreslår uændret antal bestyrelsesmedlemmer. Godkendt.

i)

Valg :l bestyrelsen af
a. Bestyrelsesformand, kasserer samt evt. øvrige forældre
Robert Wengler genops:ller som bestyrelsesformand. Valgt
Kasserer Chris:an Ravnsborg blev valgt sidste år og er ikke på valg
Forældrerepræsentanter Rikke Lykke Diget og Steﬀen Mortensen blev valgt sidste år og
er ikke på valg.

b. Unge
Alexander Stein blev valgt sidste år og er ikke på valg.
Niels Duelund og Ida Wengler genops:ller. Begge valgt.

c. Ledere, herunder mindst en gruppeleder
Gruppeledere Line Christensen og Mar:n Kirkmand blev valgt sidste år og er ikke på
valg.
Anne Soﬁe Jensen genops:ller. Valgt.

d. Valg af suppleanter
Emil Lykke Diget (ung). Valgt
Laura Friis (leder). Valgt
Lone Krogsbøl (forældre). Valgt

j)

Valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet
Soﬁe Riber og Niels Duelund. Valgt
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k) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
17/4
Anne Soﬁe Jensen, Laura Friis, Line Christensen, Mar:n Kirkmand, Nanna Hegerlund. Valgt

l)

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Brian Elnegaard, valgt
Suppleant, Lisa Hartgreaves

m) Beretning fra spejderløbet Coco Cracy Monkey Race – CCMR
V. Niels Duelund.

Ca. 120 spejdere fra hele landet deltager
Beretningen gælder for løbet 2017
Start på sord og bælt, ca. 10 poster, fx på Ulriksholm, Hollufgaard og nogle af spejderhyFerne i
Odense, hvor der løses opgaver. Der bedømmes på samarbejde.

n) Eventuelt
Sommerlejre 2018
Junior og ﬂammerne på Assenbæk i uge 31. Gnisterne tager nok med. Flammer og gnister deltager
en halv uge, juniorerne en hel uge.
Klanen tager på sejlende sommerlejr uge 29.
Troppen tager på sommerlejr i uge 31, ikke på Assenbæk.

Sommerlejr 2019
Junior (fra 5. kl.), trop og Klan planlægger udenlandstur, i enten Irland, Spanien eller det sydlig
Polen. Der er dannet tre små arbejdsgrupper, der skal komme med oplæg :l beslutning i løbet af
foråret.

Forslag om at være bedre :l at give informa:on :l nye forældre. Fx om hvornår spejder må gå med
kniv, hvordan det er på lejrene osv. Forslag :l, hvad info og hvornår og hvordan modtages gerne.
Facebook foreslås, det ”rammer” dog ikke alle.
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Fx intromail. DDS har fak:sk svar på meget, der kunne være link fra gruppens hjemmeside samt
liste over, hvad udstyr, der er nødvendigt og valgfrit udstyr.
Bestyrelse og ledergruppen tager forslaget med og arbejder videre.
I andre grupper har man et ”kompetencekatalog” over forældre, kan og tropsspejdere, så man kan
se, hvad der evt kan hentes hjælpe :l i forældregruppen.

Steﬀen sender en liste rundt, hvor man kan melde sig :l græsslåning. Målet er at den enkelte skal
slå græsset et par gange om året. Der er plæneklipper osv. Til rådighed.

Lodsedler. De sidste par år har der været mulighed for at komme en søndag eVermiddag og sælge
samlet, andre år har hver spejder fået et antal lodsedler :l salg i løbet af et par uger.
Der lader :l at der er mest stemning for at få dem hjem.
Der er dog også en fordel i at sælge lodsedler i gruppens lokalområde.
Det kan også være at der skal sælges lodsedler på grenmøderne.

23/4 (Sct. Georgs dag) er der Redens aVen for forældre sam:dig med fælles spejdermøde for
spejderne.

Ida delte ﬂyers om Tinderbox ud. Kontakt Ida, hvis man er interesseret. Det handler om 2 gange 8
:mers vagt, man får adgangsbillet og adgang :l hjælperområdet samt et lille :lskud :l gruppen.
Der er seneste :lmelding 28/3. Vi mangler ca. 8-10 stykker.

Dirigenten takker for god ro og orden og nedlægger sit hverv og giver ordet :l formanden.

Robert Wengler

Uﬀe Lund

Bestyrelsesformand

Dirigent
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