
GRUPPERÅD 1. Rønne Trop & Flok 12 marts 2016 
Referat 

 
1. Valg af dirigent og referent: 

Dirigent: Ebbe Frank 

Referent: Hanne Hueg 

Grupperåd indkaldt med lovligt varsel – dog ikke inden 1 MAR, som der står i DDS love. 

 
2. Beretning fra Formand og grene: 

Formandens beretning – bilag a 

Gruppeleders beretning – bilag b 

Familiespejdernes beretning – bilag c 

Ulvenes beretning – bilag d 

Juniorers beretning (Jesper): 

17 børn + 3 ledere. Bygger videre på Ulveungernes færdigheder, så de bliver klar til Troppen. Tager 

en masse mærker på de to år, man er Junior. I år starter vi op på Sheltie-mærke, og det bliver med 

lederassistance. Sommerlejren går til Horns Rev i Jylland – 6 tilmeldte + 2 ledere. 

Troppens beretning (Ebbe): 

Troppens medlemmer starter som børn og går videre til klanen som næsten voksne unge mennesker. 

Møderne om onsdagen er meget livsbekræftende. Der er p.t. 43 i 5 patruljer i Troppen, så pladsen er 

trang. Derfor er det også dejligt at flytte i Lyngstauan, når foråret kommer. 

I troppen er der mange slags aktiviteter, de udfordrende og også de mere hyggelige. Der afholdes 

mange weekends, Christiansø – Tropinson – Luksusweekend m.v., og på Påskekurset på Egemosen 

ved Farum deltager der i år 22 spejdere fra Troppen – det er en tredjedel af det samlede 

deltagerantal. Der arbejdes med et tutorsystem på den enkelte patrulje. 

Noget nyt i år er et samarbejde med PK Rasmussen i form af ”Blå Dråbe” som afholdes den 9-10 

APR, det bliver en super oplevelse, der er planlagt til mindste detalje. Turen er udfordrende, den 

giver noget på det personlige plan – og så er det i øvrigt også en konkurrence.  

Sommerlejren 2015 gik til Færøerne – en helt fantastisk tur og meget vellykket, bl.a. med home-

hospitality. 

Sommerlejren 2016 går til Søderåsen Nationalpark i Sverige i DDS hytte. Det bliver en blanding af 

vandring, kanosejlads og standlejr. Der er pointoptjening til sommerlejren ved juletræssalg, 

lodseddelsalg og strandrensning. 

Nathejk i SEP i København er et nyt arrangement, som Troppen tilbyder for første gang i 2016. 

PLAN – træning for de største spejdere i Troppen, for dem, der har været mere end et år i Troppen. 

Vi har fået støtte på kr. 10.000,00 til disse kurser fra DDS, så økonomien skal ikke holde nogen 

tilbage.  Det er en helt fantastisk oplevelse at tage på PLAN. 
Klanens beretning – bilag e 

Webmasters beretning – bilag f 

Alle beretninger blev godkendt. 



3. Regnskab: 

Regnskab – godkendt - bilag g 

 

4. Behandling af indkomne forslag: 

Der er ikke indkommet forslag 

 

5. Væsentlige beslutninger for Gruppen: 

 Udviklingsplan 2016: Vi fortsætter med den gamle, kan ses på www. Ronnespejder.dk – 

skal revideres i 2017 

 Budget for 2016: Budget godkendt – se bilag g – den nye bestyrelse skal se på vores 

forsikringsdækning 

 Kontingent: Uændret kr. 210,00 pr kvartal – godkendt 

 Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer:  

 Der indstilles til at bestyrelsen sammensættes med: 7 forældrevalgte, 5 ledere og 1 ung – 

godkendt. 

 

6. Valg til bestyrelsen: 

Valg af formand: Anna Kristina Wood valgt 

Valg af kasserer: Gitte Bolin Schou er ikke på valg. 

Valg af unge: Gunver Eilsøe-Madsen er ikke på valg 

Valg af gruppeleder: Hanne M K Hueg og Henrik Nielsen er valgt som gruppeledere. 

Repræsentant fra Klanen: Lucas Hjorth Westh er ikke på valg  

Valg af forældrerepræsentant: 

Matilde Lissau (konstitueret formand) er på valg og genopstiller ikke 

Lars Nygaard (tidligere formand) er udtrådt og genopstiller ikke 

Mette Pedersen er på valg og genopstiller - valgt 

Jannie Kirkegaard  - Mor til Clara og Barbara – valgt 

 

7.  Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet 

Der skal vælges to medlemmer i Korpsrådet:  

Lucas Westh og Gunver Eilsøe-Madsen – genopstiller og blev valgt 

Der skal vælges 5 medlemmer til Divisionsrådet:  

Hanne M K Hueg,  Catrine Jentzsch, Kim Fuglsang, Ebbe Frank og Anna Kristina Wood 

opstiller – og blev valgt 

 

8.  Valg af revisor og en revisorsuppleant 

Valg af revisor: Erik Lund - genvalgt 

Valg af revisor-suppleant: Henrik Olsen – genvalgt 

 

9) Eventuelt  - Intet 

 

 

”Sofienborg,” den 22. marts 2016, 

Hanne M K Hueg 

Referent 


