
'KRAGETÆER'
Referat fra grupperådsmøde 1. marts 2020

Endnu et godt år hos 1. Højbjerg Pigegruppe. Økonomien er god og

vi har et flot spejderantal og en mindre men meget stærk

ledergruppe. 

2019 blev året hvor Inge Holm officielt stoppede som gruppeleder,

rollen gives videre til Marie Falch, som har været i 'gruppeleder-

træning' siden 2018. 

Vi siger også farvel til vores kasserer gennem mange år Betina

Kirk, og til mødet blev Rikke Nielsen valgt som den nye kasserer.

Regnskabet for 2019 blev godkendt. 

Signe Wirth Engelund er blevet valgt ind som forældrerepræsentant

i bestyrelsen.

 

Henrik Guldager Jensen fortsætter som revisor og Kurt Mathiasen

er blevet valgt som revisor suppleant.

Efter flere forældres ønske er der blevet udarbejdet et forældrehjul,

som tydeliggører, hvilke opgaver i gruppen, der skal løftes i

samarbejde med forældrene. Se forældrehjulet her. 

BESTYRELSEN
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Gruppen har et super godt lederteam med mange års

erfaring og stor lyst til at lave fede aktiviteter for

spejderne og udvikle på gruppen. I 2019 har flere af

lederne og et bestyrelsesmedlem været på

ledelseskursus. Dette ledte til en klan/leder tur i

udviklingens tegn. 

Lederne

Mikroerne er en lille men voksende gren. Der er fuld

drøn på kreativitet og samarbejde. Grenen har 3

glade og motiverede ledere. 

Mikroerne

Flot spejderantal som også er voksende. Spejderne

tager veninder med, som ikke har lyst til at sige

farvel igen. To ledere med godt samarbejde og

sparring. Spejderne lærer traditionelle

spejderfærdigheder og bliver udfordret på lidt af

hvert og tager det i stiv arm. Spejderne vandt f.eks.

alle undtagen én præmie til divisionsturneringen.  

Minierne

Juniorgrenen siger velkommen til en ny juniorleder

Nina Degn. Spejderne oplever lidt af hvert og vigtigst

er at få dem afsted på lejre og kurser f.eks. PUF-

kurset for 2. års juniorere. 

Juniorne

Vi sagde hej igen til Helle Askjær efter 10 års pause.

Helle startede hårdt ud, med en udlandstur til

Kandersteg, Schweiz. Troppen er meget selvstændige

og de tager et stort ansvar i at planlægge møder for

hinanden. De tager også på anderledes kurser og

ture, f.eks. kollektiv-ugen, som i år blev brugt på at

planlægge fastelavnsturen.  

Troppen


