2. birkerød Gruppe
Referat af Grupperådsmøde 21. februar 19.00-20.30
Formanden bød velkommen og konstaterede, at grupperådsmødet var rettidigt indkaldt
(mailen kom ud 11. januar) – og erklærede at grupperådsmødet var beslutningsdygtigt
a.

Valg af dirigent og referent.
Michael Godt blev valgt

b.

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
Bestyrelsen
Handicapspejd - Vi har sagt OK for at hytten kan benyttes til handicapspejd, da vi anser det for et
rigtig godt formål og er i tråd med at DDS ønsker at inkludere alle i spejderarbejdet.
Desuden er vores hytte bygget efter reglerne om at være handicapvenlig.
Multihuset: Endelig – endelig er multihuset kommet op og stå, og nu kan spejderne i 1. og 2.
Birkerød være ude i flere af de mørke aftner – og når det regner. Vi er meget stolte af at det er lykkes
at få opført hytten via fondsansøgninger fra mange forskellige parter.
GDPR - Gruppen har gennemgået vores systemer og udarbejdet et GDPR notat, som sørger for at vi er
opmærksomme på opbevaring og håndtering af persondata. Desuden er der ryddet op i lederrummet,
så der ikke ligger personfølsomme data i fysisk form mere.
Sct. Georgs Gildet - Vi har indgået en aftale med Sct. Georgs Gildet i Birkerød om at de må benytte
hytten til deres møder og aktiviteter – aftalen er specificeret og underskrevet af begge parter, og
løber i 3 år, hvorefter den kan fornyes.
Brugsaftale om spejderområdet og faciliteterne - Der er ligeledes udarbejdet og underskrevet en
fælles aftale om brugen af faciliteter og fællesområdet mellem spejdergrupperne i Hestkøblund. Den
omhandler fælles vedligehold, økonomi og andet praktisk.
Borde og stole - Endelig har bestyrelsen søgt og fået tildelt en række donationer til nyt inventar til
hytten – primært nye borde og stole. De forventes indkøbt i 1. kvartal 2019, og vil bestå af foldeborde
og stabelstole af en rigtig god kvalitet.
Gruppeledelsen
I 2. Birkerød er vi nu lige over 100 medlemmer.
Vores grene er godt fyldt ud, og vi er mange ledere der brænder for at lave fede aktiviteter for
spejderne. Udover at vi selvfølgeligt har fokuseret på at lave aktiviteter for børnene, har vi også i
løbet af året arbejdet på en overordnet vision for gruppen. En vision der hænger godt i tråd med hvad
vi synes vi er gode til, og hvad vi gerne vil lave mere af i gruppen; ”2. Birkerød vil gerne opbygge
spejdernes selvtillid, selvværd og selvstændighed gennem kreative aktiviteter der skaber refleksion og
udvikling”. Visionen er ikke en del af vores udviklingsplan, men vores udviklingsplaner vil hjælpe os på
vej med vores vision.
I løbet af 2018 og starten af 2019 har vi arbejdet med ledergruppen, vi har afholdt et lederdøgn hvor
vi bl.a. var i Escape room hvor vi afprøvede vores samarbejdsevner, mange af de ting vi har lært i
løbet af vores, tilsammen ret mange, år som spejdere viste sig at være meget brugbare. Vi har også
afholdt en nytårskur hvor vi var ude kælke og lave mad over bål.
I sommeren afholdt vi gruppesommerlejr hvor vi alle sammen var i Kalundborg. Vi kæmpede med et
bål forbud der gjorde det svært at lave mad til mange, men som spejdere er vi jo gode til at finde
løsninger på vores udfordringer. Med det fantastiske sommervejr var det til gengæld ideelt at vi
boede tæt på stranden så vi kunne lave daglige bade ture. Det var en dejlig tur der gjorde gruppens
sammenhold endnu bedre end det allerede var.
Vi glæder os til at videreføre det gode arbejde vi har lavet til næste år hvor vi skal arbejde med
bæredygtighed i gruppen jf. vores nye udviklingsplan.

Klanen 16-24
Vi har i de seneste par år oplevet at den fælles klan for både 1. og 2. Birkerød, Birkerød Bjørne er
vokset betydeligt og at aktiviteten i klanen også er fulgt med. Klanen har ikke faste ugentlige møder,
men mødes til diverse arrangementer i løbet af året. Det er især til klanmøder, som afholdes ca. en
gang om måneden på forskellige hverdagsaftener, hvor vi oplever mere aktivitet end der har været i
den seneste årrække. Dette er en udvikling som vi i klanen er rigtig glade for og arbejder for at holde
fast i. I sommers var vi på en hyggelig sommerlejr i Fredericia, og derudover så har klanen afholdte
det årlige kollektive i Stavnsbo en uge i september, arrangeret post på Dilleløbet og meget mere.
2018 har været et godt år med mange aktive klanspejdere, og vi i BBKLT glæder os til at se hvad
spejderåret 2019 bringer. Det helt store arrangement i 2019 bliver sommerlejren til Finland i slut juli,
start august.
Troppen 12-16 år
Vi er nu omkring 17 aktive spejdere i alderen 12-16 år, der er fordelt på to patruljer. Patruljerne
holder selv møder en gang om ugen, der er planlagt af patruljeledere og –assistenter (PLA’erne).
En gang om måneden mødes vi til tropsmøder, der er arrangeret af tropsstaben. Vi er fem aktive
tropsledere – Amanda, Thea, Ditte, Katrine og Nina. I 2018 havde vi et projekt, hvor patruljerne skulle
indrette deres patruljerum. Dette har gjort at vi har fået nogle meget mere funktioneller og
hyggeligere patruljerum – endda med skovtapet, der skaber spejderstemning.
Årets sommerlejr gik til Kalundborg med resten af gruppen. Det var en rigtig hyggelig tur, hvor vi fik
badet en masse i den varme sommer og patruljerne var på surprisehejk ud på hver deres ø (Nekselø
og Sejerø). Det var en stor succes! Pigerne blev også udfordret lidt på natløb og på byløb i Kalundborg
hovedgade, hvor de skulle afprøve og sætte deres egne grænser. I efterårsferien havde vi otte
tropspiger af sted på PLan-kurser forskellige steder i Danmark. På kurserne lærer pigerne om
patruljeledelse og spejderfærdigheder. Ligeledes har pigerne deltaget i mange adventureløb i løbet af
året – og de vandt årets Fenrisløb! 2019 har budt på en uges tropskolle i spejderhytten og vi er nu i
gang med at planlægge årets sommerlejr, som skal gå til Norge, hvor vi skal vandre. Tak for et
spændende og lærerigt spejderår – vi glæder os til mere af samme slags i 2019!
Juniorerne 10-12
Det går godt i junniorgrenen. De ugentlige møder er fyldt med smil og leg og pigerne er altid klar til at
give en hjælpende hånd. Det sidste år har vi fokuseret på at tage færdighedsmærker. Det har vi
prøvet at gøre på en sjov og fantasifuld måde. I foråret havde vi Harry Potter forløb, hvor vi lærte at
bygge med rafter og pigerne sluttede af med at bygge deres egen quidditch-bane. I efteråret har vi
haft et langt pirat-forløb, hvor spejderne lærte alle de færdigheder, som er nødvendige når man
forliser på en øde ø. Vi har taget kniv-, sav-, økse-, bål- og teltbevis og trangiamærket. Det endte med
at vi fandt skatten - fyldt med guld og helt nye mærker. Vi har også haft et science-forløb og et forløb
om børns rettigheder. Så årets møder har været præget af sjov, leg og læring. Vi afsluttede året med
et medbestemmelses-møde, hvor spejderne fik tænkt over hvad der var fedt ved at være spejder, og
hvad de godt kunne tænke sig at lave det kommende år.
Der har også været en del ture i løbet af året: I foråret var der juniordivi, hvor spejderne hjalp Egon
Olsen i et helt store kup. Vi havde to juniorer afsted på PUF, som er et kursus for spejdere fra hele
landet, hvor man lære om samarbejde og patruljeliv. I sommers tog vi sammen med resten af
gruppen til Kalundborg, hvor vi nød det danske sommervejr. I efteråret er der blevet afholdt JUPLAT,
som er en aften for alle 2. års juniorer i divisionen. Så var vi var sammen med resten af gruppen på
gruppetur, og 1. års juniorerne var i december til julehygge dag.
Antallet af juniorer har ligget lidt over 20, vi har haft nogle nye som er startede og lidt som er faldet
fra. På lederfronten er vi gået fra at være to ledere (Titti og Kanya) inden sommerferien, til nu at være
fire, da Lava og Orissa også er startet som ledere. Det har været rigtig dejligt med flere hænder, og
givet ekstra overskud til at lave sjove og spændende aktiviteter.
Minierne 8-10
I Mini grenen er vi fire ledere; Charlotte, Sasha, Maria og Caroline.
De sidste par møder har vi også haft Kirstine med som gerne ville prøve at se hvordan det er at være
leder. Vi har ansvaret for 15 piger i alderen 8-10 år. Minierne er delt op i tre patruljer hvor de selv har
valgt patrulje navnene; De Lysegrønne Kløvere, De Gule Elastikker og De Lyseblå Bananer.
I det første halvår har minierne fået kendskab til de basale egenskaber indenfor spejd.

Minierne har lært at håndtere kniv, lave bål, binde lette knob, finde rundt med kort og er
begyndt at lære at morse. Vi har også taget hul på de nye mærker der er udkommet. Nørd-mærket
blev de færdige med i december og her i Februar er vi begyndt på et Vikingetema hvor minierne har
lavet deres egne patrulje vikinge-faner og lige nu er ved at lave Bålkapper til at modstå den
nordiske kulde. Vi vil gerne være ude så snart vejret og lyset tillader det og vi planlægger at have en
enkelt overnatning ved hytten, også i vikingetema, hvor minierne kan tage de ting de har lært og
lavet i brug. D. 14-16 Juni er der Minidivi ved Høbjerghus igen i år. Det er en fantastisk tur for både
minier og familjespejdere så vi håber på at have flere minier
og ledere med end sidste år. Frem mod sommeren ser vi frem til at tage kodehoved-mærket, tage sav
bevis og slå telte op. Sidste sommerlejr var vi med hele gruppen i Kalundborg.
I år har vi planer om at arrangere en mini-sommerlejr ved gurredam spejdercenter, muligvis
d.30/6 - 3/7. Gurredam er et dejlig spejdercenter der ligger ca. 5km fra Helsingør. Vi har flere gange
brugt centeret til både gruppeture og sommerlejr. Her er der mulighed for massere af spændende
aktiviteter, sjov og leg i et dejligt grønt område. Det har et rigtig dejligt år i minigrenen.
Med så mange ledere har vi kunnet fordele ansvaret og dække for hinanden hvis nogen har været
forhindret i at komme til et møde, uden at det er gået ud over aktiviteterne ..
Familiespejd 4-7
Duemose flok, som vores familiespejder gren hedder, består af ca. 20 spejdere hvor halvdelen af dem
er piger. Vi holder møde hver anden søndag hvor spejderne og deres familier prøver kræfter med
spejderopgaver og friluftsaktiviteter. Spejderne var med på MiDi, en fælles tur for alle familie, mikro
og mini spejdere i divisionen. Temaet var Peter Pan og spejderne brugte weekenden på at løse
opgaver så de kunne redde klokkeblomst der var blevet taget til fange af Kaptajn Klo. Denne tur var
også den første spejder overnatning. Turen var en succes, så vi tager af sted igen i 2019.
Derudover har vi også planlagt vores egen overnatning, en mini sommerlejr, til maj. Grenen er stadig
ny, men vi er snart ved at have lært de gode tips og tricks til at få møderne og grenen til at fungere.
Vi glæder os til at se hvad det næste år rummer for grenen.
Beretningerne blev godkendt af grupperådsmødet
c.

Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse.
Kasseren fremlagde regnskabet, og generelt har vi haft et godt år, så gruppen er økonomisk solid.
Regnskabet blev godkendt.

d.

Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

e.

Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for det kommende år.
En bæredygtig spejdergruppe
Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker,
der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og
ude i verden. Vi vil, blandt andet, opfylde dette formål ved i 2019 og 2020, at have et særligt fokus på
bæredygtighed. Vi ønsker at blive klogere og tage handling, således at vi kan leve på jorden på en
måde, så det ikke går ud over vores børn og børnebørn. Dette passer ikke alene godt ind i Det Danske
Spejderkorps formål, men også til FNs verdensmål.
Hvad vil vi gøre? Vi vil først blive klogere på hvad vi, både hver især og som spejdergruppe, kan gøre
for at leve bæredygtigt. Herefter vil vi sætte mål og gøre vores bedste for at leve op til dem.
Man vil opleve, at bæredygtighed kommer til at fylde noget i vores aktiviteter, både som emne og i de
materialer der bliver brugt. Vi vil beskæftige os med genbrug, affald, miljø, transport mm på en måde
så det er sjovt, lærerigt og giver mening og på en måde så det passer både til den fire-årige
familiespejder og den 24 årige klanspejder. Når vi spiser sammen, vil menuen og råvarerne være valgt
med omtanke. Vi vil spise mere grønt, mindre kød, mere økologisk og mere lokalt.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde, m.v.
Handicapspejd startes op til sommer, og det foregår i såkaldt privat regi via Louise. Det starter lokalt
hos os, men planen er at få det udbredt i et større område.

3. Vedtagelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Det anbefales at kontingentet fastholdes uændret, og budgettet blev godkendt.
Alle punkter under e. blev godkendt
f.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
7 personer: 3 ledere, 2 unge og 4 forældre

g.

Valg til bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, suppleanter dog kun
for et. Suppleanterne deltager i møderne på lige fod med øvrige medlemmer. (2 år)
Formanden Michael Godt var ikke på valg
Kasseren Poul Henrik Appelkvist var på valg og modtog genvalg
Dorte Dugbæk var ikke på valg
Astrid Skovgaard var ikke på valg
Vi mangler 1 eller 2 suppleanter
Maria Andersen blev valgt
Simone Porsborg Hansen er gruppeleder
Sasha Babenco blev valgt
Iben Palm Hemmingsen blev valgt
Majken Rose Holm blev valgt
Sarah Mørch Pedersen var ikke på valg

h.

Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet. (1 år)
Katrine Kjær og Cathrine Harteg Jacobsen blev begge valgt

i.

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. (1 år)
Nina Friis blev valgt
Simone Porsborg blev valgt
Poul Henrik Appelkvist blev valgt
Michael Godt blev valgt
Sarah Mørch Pedersen blev valgt

j.

Valg af revisor og revisorsuppleant. (1 år)
Lars Nissen blev valgt som revisor
Niels Strunge blev valgt som revisorsuppleant

k.

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.
Husk at vi har en bod på grundlovsdag i Præstens Have, hvor minierne passer ”Sikker på hånd”.
Desuden skal der sendes info ud mht nedtagning og opsætning. Da vi modtager rigtig mange penge
fra Bistrup Kirke i støtte er det vigtigt, at vi søger for deltagelse i aktiviteten Grundlovsdag.

l.

Eventuelt
Bistrupskolen og en anden skole har et valgfag omkring friluftsliv med over 60 deltagere. Måske er
der mulighed for at ”overtage” dem til spejdergrupperne i 1. og 2. Birkerød.
Vi prøver at kontakte lærerne og videreformidle budskabet om at de kan opleve friluftsliv i
spejdergrupperne i Birkerød.

Grupperådet blev afsluttet kl. 20.13

__________________________________

Michael Godt, formand og referent

