
 Referat af Grupperådsmøde 2020 d. 16. august 2020 kl. 11.00 – 12.30. 
  

1.     Dirigent blev Jacob Bay Jensen 
 
2.     Referent blev Jacob Laurberg 
 
3.     Gruppestyrelsen og lederne aflagde beretning for 2019 samt 2020 til nu, de sidste 6 

mdr. har været præget af corona som håndteres ifht. retningslinjerne, der er udpeget af 
corona ansvarlig Jacob Laurberg som bl.a. har snakket med embedslæge i forbindelse 
med åbning og DDS har også retningslinjer som følges. 

 
      I 2019 blev flere gode arrangementer afholdt herunder bl.a. 100km turen v. Engsøen 

arrangeret og koordineret af Karina Skovvang, forælder til tidligere spejdere i 1. 
Risskov Drenge. 

 
4.     Årsregnskabet blev fremlagt og godkendt, det er stort set som de tidligere års 

regnskab. 
 
5.     Der var ingen nye indkomne forslag. 
 
6.     Lederne fremlagde planer for det kommende år. Disse fremgår af dagsordenen. Der er 

taget forbehold for corona. Der har været skift af ledere: Jonas og Frederik T. stopper 
som tropsledere, og i stedet bliver Frederik Munch og Sigurd tropsledere. Junior 
ledelsen er uændret, mini ledelsen suppleres med Mikkel Laurberg, Munch går på ½ tid. 
Mikro ledelsen er uændret. Claus stopper som gruppeleder og Munch overtager denne 
post. 

      Kontingentet er uændret. 
 

7.     Niels Ramsing og Claus Hilmar stopper i gruppestyrelsen. 
 
8.     Der er kommet nye unge repræsentanter i gruppen, Mikkel Laurberg, Nikolaj Dam og 

Ask Garsdal.  
 
      VIGTIGT PUNKT!!! Forældre bestyrelsesmedlemmerne har stor slagside i forhold til 

børn i Senior grenen, hvor man må forudse, at der vil være en del naturlig afgang inden 
for relativt kort tid. Det er afgørende, at der kommer forældrerepræsentanter fra de 
mindre grene ind mhp. at sikre kontinuiteten. Der er tale om et arbejde uden stort 
omfang, vi vil sende en mere detaljeret mail rundt i forhold til dette. Gruppen er helt 
afhængig af forældreengagement. 

 


