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1. Ribe Trop
DDS 1. Ribe Trop (CVR 29597391)
Referat for Grupperådsmødet (generalforsamling) onsdag
den 1. marts 2022 kl. 17.30-19.00
Sted: Tangehytten, Tangevej 126, 6760 Ribe
Dirigent: Rune B. Pedersen
Referent: Jesper Lindgren Gregersen
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab for foregående år til godkendelse
4. Budget for kommende år til godkendelse (OBS: I 2022 også indeværende år)
5. Kontingent for kommende år til godkendelse (OBS: I 2022 også indeværende år)
6. Behandling af indkomne forslag
7. Vedtagelse af udviklingsplan
8. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
9. Personvalg
10. Eventuelt
Ad1: Valg af dirigent og referent
Rune B. Pedersen blev valgt som dirigent og kunne konstatere at mødet var indkaldt
rettidigt. Mødet var indkaldt via spejdernes medlemssystem mere end 3 uger før
afholdelse og revideret regnskab er udsendt mere end 1 uge før. Indkaldelsen var
endvidere sendt med spejderne hjem efter de har været til spejdermøde.
Jesper Lindgren Gregersen blev valgt som referent.
Ad2: Bestyrelsens beretning
Jesper Lindgren Gregersen (gruppeleder) gennemgik bestyrelsens og ledelsens beretning
og fremtidsplanerne. Beretningen er vedlagt i tekst og billeder.
Ad3: Årsregnskab
Hans Henrik Lerbæk Schneider (formand) berettede om regnskabet. Vi fik ny kasserer ved
sidste generelforsamling. Kristine N. Hansen har været sygemeldt gennem hele året og
har ikke mulighed for at deltage i grupperådsmødet. Regnskabet for 2021 er lavet af
formand, gruppeleder og kasseren i forening. Regnskabet er revideret af revisoren (Jens
Beyer), der har rost dets overskuelighed.
En del af udgifterne til arrangementer (møder og ture) er først afregnet i 2022 og fremgår
ikke af regnskabet 2021.
Vi har haft et overskud, men brugt af kassebeholdningen. Vi har afdraget gæld og fået
eftergivet gæld til en støtteforening.
Regnskabet er godkendt.
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Ad4: Budget for 2022 og 2023.
Det fastlagte budget er justeret på indtægter (kontingent og tilskud) i forhold til et faldende
medlemstal, som vi har oplevet i efteråret 2021. Udgifterne forventes også at blive mindre,
da vi forventer at betale mindre kontingent til korps og division. I løbet af 2022 får vi
afdraget resten af vores RKF lån, hvilket givet lidt mere luft i budgettet for 2022 og endnu
mere luft i 2023.
Udgiften til opvarmning er måske sat lidt lavt. Det sættes op til 17.500. Budget for 2022 og
2023 er godkendt med denne mindre justering.
Ad5: Kontingent
Medlemskontingentet fastholdes på 450 kr halvåret for spejdere (fra 0. klasse og opefter)
og 300 kr halvåret for familiespejd. Kontingent for ledere hæves til 100 kr årligt.
Kontingentet blev godkendt.
Ad6: Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.
Ad7: Udviklingsplan
Udviklingsplanen blev omdelt og fik et par ord med på vejen.
På kort sigt fokuserer vi på at være synlige i lokalsamfundet. Vi har planer om flere åbne
arrangementer og samarbejde med SFO.
Der blev lagt op til at ledere og bestyrelsen skal drøfte udviklingsplanen, med henblik på
en opdatering til næste møde.
Ad8: Antal pladser i bestyrelsen
Bestyrelsen har tidligere bestået af 7 personer og en suppleant. På mødet blev
bestyrelsens størrelse fastlagt til 5 personer. Vi fik ikke valgt en suppleant.
Ad9: Personvalg
Valg til bestyrelsen, korpsråd og divisionsråd. Den nye bestyrelse og valgte personen
fremgår af skemaet nederst.
Ad10: Eventuelt
Spejderåret er delt i et forår og et efterår. I den mørke og kolde tid er det svært at holde
humøret højt. Der er generelt et større frafald i den mørke tid.
Vi drøftede mulighederne for at erstatte nogle ugentlige møder i den mørke tid med
endagsarrangementer i weekenden (med lidt større mellemrum).
Bestyrelse og ledere arbejder videre med et koncept.
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Synlighed
Vi skal arbejde på at vores gode spejderarbejde bliver mere synligt. Tidligere havde
spejderne er blad (Tangebladet), der er blevet erstattet af hjemmeside og facebookside
(og facebookgrupper). Vi er ikke gode nok til at formidle hvad vi har levet eller hvad vi skal
lave. Måske en del af løsningen kan være at skrive kort om hvad vi skal lave i kalenderen,
måske lave et halvårsprogram på papir.
Vi skal naturligvis dele flere af vores gode historier på Facebook.
Oversigt med bestyrelsen og valgte personer findes på næste side.
Referatet er godkendt den 8. marts 2022
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Tidligere bestyrelse

Ny bestyrelse

Formand

På valg, Stiller op som
Formand eller Kasserer

Formand

Rune B. Pedersen

Kasserer

Kirstine N. Hansen
Trådt ud af bestyrelsen

Kasserer

Hans Henrik Lerbæk
Schneider

Forældrerep.

Nohemi Partidas
Genopstiller

Forældrerep.

Nohemi Partidas

Forældrerep.

Trine Braad Seeberg
Trådt ud af bestyrelsen

Suppleant

Jens Stenumgaard
Trådt ud af bestyrelsen

Suppleant

Pladsen er ledig

Gruppeleder

Jesper L. Gregersen
Ikke på valg.

Gruppeleder

Jesper Lindgren
Gregersen

Leder i
bestyrelsen

Marie Lindgren Gregersen
Ikke på valg

Leder i bestyrelsen

Marie Lindgren
Gregersen

Leder i
bestyrelsen/ ung

Maja Eskelund
Genopstiller ikke

Leder i
bestyrelsen / ung

Pladsen er ledig

Korpsråd
Korpsråd
Divisionsråd
Divisionsråd
Divisionsråd
Divisionsråd
Divisionsråd
Revisor
Revisor suppleant

Jesper Lindgren Gregersen
Esben Sørensen
Jesper Lindgren Gregersen
Marie Lindgren Gregersen
Esben Sørensen
Hans Henrik Lerbæk Schneider
Rune B. Pedersen
Jens Beyer
Niels Pinborg

