
Referat af ordinært gruppemøde d. 10. marts 2013 

1. Præsentation af alle til mødet 

2. Formalia:  

Dirigent: Rene, 

Referent: Annika. 

Ingen kommentarer. 

3. Formandens beretning: 

a) Hjemmeside: Er undervejs, tidligere var Carsten alene om det, nu er der et 

hjemmesideudvalg, som også tager sig af facebook delen. 

b) Visionsmøder: Blev afholdt da den tidligere gruppeleder er gået af og da lederne muligvis er 

kørt lidt fast. På møderne blev der talt om følgende: Hvad skal der til for at få mere liv i 

gruppen- kurser og flere sociale aktiviteter. Fremtiden for skjoldhøjen-1, 3, 5-årsplan, 

herunder bl.a. hjemmesiden. Der blev fundet en ny gruppeleder: Christian, samt 3 

gruppeassistenter: Carsten, Hanse og Marianne. 

c) Pengeskabende aktiviteter:  

(i) Loppemarked: Har ikke været muligt i 2012, pga. at vi kun kunne få dårlige tider og 

pga. at dem vi normalt samarbejder med er faldet fra. Derfor er loppemarkedet p.t. 

på pause. Loppemarkedet gav tidligere 20-30 tusinde. 

(ii) Sankt Hans: Giver ikke overskud, men giver synlighed i lokalsamfundet. 

(iii) Julemærkesalg 

(iv) Kirkeblad: Går ca. lige op med tryk af spejdernyt. 

(v) Forslag til nye pengeskabende aktiviteter: 

1. Bazar med kirken 

2. tst loppemarked, meget mindre end de tidligere loppemarkeder, både med 

hensyn til indtjening, men også arbejdsindsats. 

3. Skær spejdernyt ned til 2 gange om året. Dette kan ikke lade sig gøre pga. 

annoncører. Derudover bliver spejdernyt muligvis udvidet. 

d) Udvalg: Der findes en lang række udvalgt pt. omkring 20. Der mangles generelt hænder til 

disse udvalg. Derfor bliver der sendt en liste rundt, hvor forældrene kan skrive sig på 

udvalg.  

e) Spejdernes lejr: Den fælles korps lejr, var en super oplevelse. Vi skal med igen i 2017. 

f) Nytårsparade: Stort fremmøde ca.70 

g) Medlemstal: 60 medlemmer. 30 aktive. Hvilket er en fin lille stigning. Der gøres 

opmærksom på at alle bæverne rykker op til sommer. 

4. Gruppens gang/Fremtidsdebat. (Christian) 

Hos lederne har der været en tilgang på 3 nye ledere, hvoraf 2 er af ”egen avl”. 

Gruppen føler at forældrene hidtil, måske som følge af gruppeleder/grupperådsformand-

situationen ikke er blevet givet mulighed for at bidrage i så stor grad som nødvendigt. Der er et 

ønske om flere input/mere engagement fra forældrene. Det er indenfor følgende områder der 

normalt er forældredeltagelse og dermed gruppens ønske om et større engagement: 

a) Det juridiske ansvar 

b) Det økonomiske fundament 



c) Skabe rammerne, så lederne kan være ledere. 

d) Bakke op og hjælpe. (I den forbindelse blev et spørgeskema udleveret med mulighed for at 

byde ind med forskellige forældrekompetancer). 

e) Skaffe medlemmer. I kraft af søskende og kontakt til bl.a. skoler. 

Det er de tre første punkter som grupperådet er ansvarligt for. De sidste to punkter er direkte 

relateret til forældre-engagement. 

Derefter var der debat om, hvordan vi kan tjene flere penge til gruppen (muligvis uden lopper) 

Der blev talt om følgende ting. 

i) Sponsorater fra virksomheder:  

OK-benzinkort - her skal vi dog skaffe 20 nye benzinkort om året. Det bliver undersøgt om det 

krav er nødvendigt. 

OK-el 

Energi nord- foreningens el. 

Det er alt sammen noget hvor gruppen får penge, hvis vi får forældre og lokalområdet til at 

skifte til disse selskaber og alt efter hvor meget benzin/el vi bruger. 

Der kunne muligvis opfordres til at skifte elselskab til Sankt Hans eller ved at lægge en brochure 

med ved spejdernyt. 

Til mødet var der lidt blandet opbakning, folk vidste ikke hvor der lå en OK tankstation og 

mente at vi var i konkurrence med for mange andre foreninger. 

ii) Mathilde står for en sponsorgruppe. Hvor man forsøger at få lokale virksomheder til at 

sponsorere os. Her må forældrene også gerne hjælpe til med at kontakte virksomheder. 

iii) Teambuilding/spejder arrangementer for virksomheder. 

iv) Udvidelse af Sankt Hans 

v) Åbent hus 

vi) Lægge gulv inden koncerter i Horsens eller sælge pølser på Jyllands ringen. Dette er noget tst 

tidligere har gjort, kontakt muligvis dem for et samarbejde. 

vii) Status i Bauhaus 

viii) Julemærker. Lige nu er indtjeninger ca. 3000. Men vi har et stort område, så drømmen er at vi i 

2 uger går rundt med 6 hold om dagen, så kan vi komme op på at tjene 23 000. Det foregår 

midt i november. Så der er tid til at tænke over det. 

5. Regnskab: vedlagt 

6. Regnskab støtteforeningen: Vedlagt 

7. Forslag om at hæve kontingent til 375 kr. halvårligt: Vedtaget. 

8. Forslag til nye regler for medlemskab: Ønskes ret til administrativ udmeldelse: Vedtaget. 

9. Valg til grupperådet: Inge og Bo er på valg, begge genopstiller. Derudover stiller Jens og Mette-Marie 

op. Alle blev valgt ind. Revisor Karl-Aage genopstiller og blev valgt. 

10. Evt.: Mathilde gør opmærksom på at vi altid kan bruge flere ledere, da folk jævnligt flytter fra byen 

igen, da det jo er en uddannelses by. 

 

 

 



 

 


