
Referat af grupperådsmøde, 30/1 2022 

 

1. Valg af dirigent og referent 

- Tine vælges til dirigent og Cristin som referent. 

 

2. Kort beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen 

- Det har været et Corona-år med mange aflysninger og sidste år måtte 

grupperådsmødet foregå virtuelt.  

- Alle aktiviteter også julestuen er i år foregået udenfor, men det ”kan også noget” og er 

noget der tages med fremadrettet.  

- Lederne har været meget omstillingsparate ift. at lave spejdermøder online og udenfor 

– alt efter restriktionerne under pandemien.  

- Der er i år opstartet et udviklingsarbejde med lederne, som Torben står for. Herunder 

med fokus på gruppen og hvad gruppen ønsker for netop Risskov piger.  

- Projektet har haft fokus på at udarbejde en ny udviklingsplan – og få skabt rum til, at 

lederne har kunnet forplante det i deres daglige arbejde. Lederne takkes for deres store 

og gode spejderarbejde og deres engagement.    

- Der er pt. 17 aktive ledere – 3 nye ledere i 2021, i mens 4 er stoppet. Der rekrutters 

løbende nye ledere. Ledergruppen holder fælles ledermøder hver andet måned, og 

derudover møder enkeltvis med lederne og grenvis efter behov 

- Lederne har arbejdet med bl.a. forældresamarbejdet - resultatet kan ses på 

hjemmesiden under “Det gode forældresamarbejde”. Derudover har covid-19-

håndtering fyldt, og vi er begyndt at snakke om IT-løsningerne blandt lederne. 

Derudover har ledergruppen brugt en del ressourcer på at planlægge, afvikle og 

evaluere fællesaktiviteter i gruppen, f.eks. sommermøde, sommerlejr, oprykningstur, 

tivoli, og derudover har 4 ledere deltager på korpsrådsmødet i november (korpset 

generalforsamling) 

 

Herunder orientering fra de enkelte grenledere om arbejdet i det forgange år 

 

- Mikro: 30 spejdere og 4 ledere  

Har i løbet af året taget knivbevis, km mærker, hulebyggeri og der er arbejdet med de 

sociale relationer børnene imellem, med særligt fokus på at få andre relationer end dem 

fra klassen.  

 

- Mini: 25-30 spejdere og 4 

Videopræsentation af året der gik (koder, kort og kompas, 10 og 20 km mærket, 

selvstændighedsmærket, førstehjælpsmærket og madlavning). 



 

- Junior: 25 spejdere og 5 ledere  

Fokus på færdigheder som bål, øksebevis, pionering og kort og kompas. Juniorspejderne 

arbejder i patruljer - dvs mere ansvar og mindre lederstyring, og med roller som patruljeleder og 

assistent.  Juniorne har bl.a. lavet madlavningskonkurrence og teatermærke i 2021.  

 

- Trop: 11 spejdere og 3 ledere  

Troppen har stort fokus på patruljelivet, og arbejder aktivt med patruljeleder og –

assistentrollerne. En stor del af de ugentlige møder er derfor styret af spejderne selv, men med 

lederstøtte. I foråret var troppen bl.a. på forårstur til Djursland – delvist på cykel, mad over bål og 

vandaktivitet. Udover sommerlejren på Forlev, har troppen afviklet kollektiv i hytten – en uge, 

hvor spejderne bor i hytten og selv organiserer deres hverdag. De ugentlige møder har bl.a. haft 

temaer som førstehjælp, madkonkurrence og “december på en aften”.   

 

- Senior 11 spejdere  

De har haft et godt år med ture, lasergame og andre fede ting.  

 

3. Fremlæggelse sf årsregnskab  

- Revideret og underskrevet årsregnskab forlægges på grupperådsmødet 

Bent fremlægger årsregnskabet, intet bekymrende. Hvis nærmere detaljer ønske så ret 

henvendelse til Bent via bent.møgelberg@risskov-piger.dk ) Regnskabet godkendes.  

Budget for 2022 og 2023 godkendtes 

Fastsættelse af uændret kontingent.  

4. Behandling af indkomne forslag til ændring eller forbedringer 

Ingen forslag.  

5. Vedtagelse af udviklingsplan 

Gruppeledelsen præsenterede resultaterne af arbejdet blandt lederne med gruppens strategi, 

som danner grundlaget for gruppens udviklingsplan.  

Udviklingsplanen har følgende overskrifter:  

a. Fortsat forankring af gruppens kerneværdier i det daglige spejderarbejde. 

 Gruppens kerneværdier (“Nordstjernen”) er 

• Ansvar,  

• Plads til læring og leg 
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• Fællesskab og respekt 

• Udeliv og oplevelser 

• Pigegruppe 

• Engagement 

• Samarbejde 

 Nordstjernens elementer beskriver værdierne i spejderarbejdet hos os i Risskov 

Piger. Dvs. Det er værdier, som vi arbejder på fremstår tydeligt og gennemgående for alle 

spejdere og ledere i gruppen – uanset alder og spejdererfaring. 

b. Spejdermetoden 

 I Risskov Piger ønsker vi at spejdermetoden er synlig i det daglige spejderarbejde, 

og vi aktivt laver til/fravalg i udformningen af aktiviteter, således at elementerne i 

spejdermetoden kommer bedst til gavn.  

c. Den røde tråd 

 I Risskov Piger arbejder vi aktivitet med at sikre en rød tråd igennem gruppens 

grene, således at alle spejdere oplever en sammenhæng og udvikling igennem deres spejderliv 

og ser inspirationen og sammenhængskræften blandt spejderne på tværs af alderstrin.  

6. Beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

 

- Forlæggelse af planer for det kommende år 

Udviklingsarbejdet ift. udviklingsplanen med Torben i spidsen fortsætter. 

- Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

Der er udarbejdet fokusområder (kerneværdier) i samarbejde med lederne fra alle grene 

der skal arbejdes videre med, bl.a.: Leg og læring, plads til forskellighed, fællesskab og 

respekt, udeliv og oplevelser, pigegruppe, samarbejde og engagement.  

- Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 

Budget godkendes og kontingent fastholdes som det er nu. 

7. Fastlæggelse af antal af medlemmer i gruppestyrelsen 

- Der er krav om at der skal være 3 og herunder mindst én kasser, én formand og ét 

menigt medlem. Der ønskes nu 10 medlemmer af gruppestyrelsen, således der er flere 

at dele opgaverne i mellem. 

- Gruppestyrelsen mødes ca. 6 gange om året  

 

- Styrelsen består før grupperådsmødet af: Tine som formand, Bent som kasser, Kåre 
som hytteansvarlig, Theresa, ledere, Torben, Kristine, Joan og Cristin.  
 

- Joan og Cristin genopstiller ikke til næste periode (en periode er 2 år).  



 

- Torben, Tine Bent, Kirstine, Kåre fortsætter. Er valgt for en 2-årig periode, som udløber 
i 2023 

 

 
8. Valg til gruppestyrelsen 

Styrelsen arbejder bag scenen og har det hyggeligt med at støtte op om ledernes gode 

arbejde. De nye medlemmer af styrelsen:  

- Nye i forældregruppen (der ønskes repræsentanter fra alle grene i forældregruppen) 

Thomas (Luna, mikro)     

Peter (Petra, mini) 

Marie (Kirsten, mikro)    

Ulla (Isabella, Mikro) (Johanne, mini) (Caroline, junior)  

- Øvrige valg: Valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet (vælges blandt oven 

stående 

Vælges ved næste møde når den nye styrelse mødes.  

 

- Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet (vælges blandt ovenstående) 

Vælges ved næste møde når den nye styrelse mødes.  

 

9.  Valg af revisor 

- Pernille  Truelsenfortsætter.  

 

10. Evt.  

 

 


