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Sortebrødre Gruppe, Viborg
Referat fra generalforsamling
tirsdag 19. februar 2019
Sted: Søndermarksvej 21, 8800 Viborg

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jess Liseborg valgt som dirigent og Kirsten Bjerregaard som referent. Nette og en forældre valgt som
stemmetællere.
2. Godkendelse af dagsorden
Jess oplyste at fristen på 3 uger var overholdt med annoncering på gruppens hjemmeside og efterfølgende udleveret i papir i årsbladet Valhalla til alle medlemmer. Dagsorden godkendt.
3. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Beretningerne fra formand, gruppeleder og øvrige ledere kan læses i Valhalla. Der var ikke yderligere
spørgsmål. Beretningerne blev godkendt.
4. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2018 til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er udbetalt ca. 14.000 i medlems- og lokaletilskud fra kommunen. Vi får 73% i tilskud til leje af hytter til ture og lejre.
Der har være pæne indtægter i 2018. Kr. 10.000 fra Anders Brøndum, 16.000 fra Nordea og kr.
25.000 fra divisionen. Sortebrødre indsendte forslag til udbetaling af de mange penge nemlig kr.
200.000 som divisionen havde på bogen – fra salget af en hytte i Bjerringbro. Vores forslag gik igennem og alle grupper i divisionen fik udbetalt kr. 25.000. Der har været en enkelt stor udgift til 2 telte.
Årets resultat blev kr. 43.000.
Regnskabet blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
a) Erik gennemgik kalenderen for 2019, som findes i Valhalla på side11. Sommerlejren i år går til
Æbleskoven, et spejdercenter ved Vejle fjord i uge 27. Lejren er på en uge, men de mindste
spejdere vil måske kun tage af sted i 4 dage. For første gang har vi haft fem 2.års juniorer på polartur, som finder sted 3. weekend i januar, og alt er hemmeligt. Minitræf blev desværre aflyst, da
vi ikke havde nogle ledere, der kunne deltage. Mikrotræf bliver gennemført som planlagt. Årets
divisionsturnering går til Trevæld, hvor der er rig mulighed for at arbejde med rafter.
b) På nuværende tidspunkt har vi ikke vores egne visioner, men følger DDS’s, som er til afstemning
hver år på Korpsrådsmødet. Rasmus og Erik deltager som repræsentanter fra Sortebrødre Gruppe. Vi fortsætter som en blandet pige- og drenge gruppe. Vi vil gerne vækste i medlemstal og
derfor søger vi et nyt tilholdssted, da vi har pladsmangel.
Vi henvendte os sidste år til kommunen for at få stillet en grund til rådighed samt et tilskud til opførelse af en hytte. Vi forventer at få stillet en grund på Teglmarken på ca. 40.000 m2 til rådighed i
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30 år (kort blev omdelt). Først når vi har dette tilsagn, kan vi søge fonde om midler til opførelse af
en hytte. Der er ingen lokalplan for området, da det er udlagt til brug for institutioner, blot skal naboerne orienteres. Kommunen har oplyst, at de regner med at give et tilskud på 700-900.000. Vi
har udfærdiget et projekt, som er sendt til kommunen. Det er rettet til, og der skal ske yderligere
tilretninger. Det er en længere proces, og der skal udfærdiges tegninger over huset. Vi vil løbende orientere om udviklingen i projektet.
Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg, som skal søge fonde, og alle er velkomne til at deltage. Erik
og Allan vil sidde i udvalget, og man er klar over, at det bliver et tidskrævende arbejde.
Der er 2 projekttyper:
1.
2.

Bålhytte og shelter
Hytte

Alle bygninger skal være offentlige tilgængelige, for at man kan søge betydelige beløb til opførelsen.
Efter sommerferien vil vi starte en trop, og Jesper vil være tropsleder. Mødetiden bliver kl. 19-21,
men vi holder fast i tirsdag som de øvrige spejdere.
c) Vedtagelse af budget 2019, herunder fastlæggelse af kontingent
Kontingent uændret blev vedtaget. Budgettet blev gennemgået. Man vil bestræbe sig på at søge
flere midler, men forventer ikke de samme indtægter i 2019 som i 2018. Budgettet blev vedtaget.
7. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Antallet af bestyrelsesmedlemmer er 7, og det antal er uændret dvs. 3 forældrevalgte, en
ungdomsrepræsentant, en formand og en kasserer. Erik er født medlem af bestyrelsen
som valgt Gruppeleder.
8. Valg til bestyrelsen blev som følger:
a) Valg af forældrerepræsentanter: Kristine Baagø valgt som forældrerepræsentant, Paw Klysner
valgt som forældrerepræsentant og efterfølgende som formand (ikke til stede, men havde forinden accepteret posten, såfremt der ikke var andre, der stillede op)
b) Valg af ungdomsrepræsentant: Anne Dahl Søndergaard
c) Valg af lederrepræsentant: Kirsten Bjerregaard.
Erik, GL er født medlem af bestyrelsen. Sandra udskrev i efteråret 2018 GL-valg, og da der ikke
var andre der stillede op, blev Erik betragtet som valgt.
9. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. Erik og Rasmus er valgt af lederne
10. Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet. Følgende blev genvalgt: Erik, Rasmus, Martin
og Kristine, Jesper er stedfortræder for Kirsten, der er forhindret i at møde op. (vi mangler yderligere
1 medlem til divisionsrådet).
11. Valg af revisor. Jess Liseborg blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant blev igen Jens Borgbjerg.
12. Eventuelt
Intet under eventuelt

__________________________

__________________________
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