KFUM Spejderne Nr. Lyndelse
Referat af generalforsamling – KFUM Spejderne Nr. Lyndelse
Tirsdag d. 19. januar 2021.
Der var 25-26 til stede ved generalforsamlingen, som foregik online.

1. Valg af dirigent
Ole Bork (Tropsleder)
Dirigenten fastslog herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at vi kunne fortsætte
ifølge dagsordenen.

2. Valg af referent
Lars Jakobsen (bæverleder)

3. Aflæggelse af beretning
Bestyrelsesformanden fremlagde et resumé af gruppens og enhedernes årsberetninger som var
udsendt på forhånd og som også er udsendt sammen med dette referat.
Af highlights fra beretningen kan det nævnes at:
-

Vi er hele 124 medlemmer i gruppen. Et meget flot antal, byen størrelse taget i betragtning.
Året har naturligvis været præget af coronasituationen og deraf følgende begrænsninger i
spejderaktiviteterne.
Hele efteråret har alle spejderaktiviteter foregået udenfor og alle, store som små, har klaret
det rigtigt flot.
Der er igangsat fundraising og indkøb at kajakker til gruppen. De første 100.000kr er
indsamlet og de første indkøb er gjort.
Renoveringen af køkkenet i hytten er sat i gang og forventes snart at være færdig.

4. Godkendelse af regnskab
Fremlæggelse af regnskab for 2020 ved regnskabsfører Henning
Kommentarer: Regnskabet var udsendt på forhånd, og det viser et underskud på ca. 64.000kr. Vi
tilstræber at regnskabet balancerer omkring 0 og årets underskud er blandt andet begrundet med
indkøb af telte, hvor udgiften var budgetteret i 2019, men de kunne ikke leveres og betales før i
2020. Samtidigt har der været udgifter ifm. renoveringen af køkkenet, som efterfølgende bliver
dækket af Forældreforeningen og Faaborg-Midtfyn Kommune.
Regnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer
Fremlæggelse af budget 2021 ved bestyrelsesformanden
Kommentarer: Bestyrelsesformanden gennemgik kort budgettet for 2021, som blev taget til
efterretning uden yderligere kommentarer.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for en sæson på 800 kr., dog 465 kr. for mariehøns, rovere
og seniorer på efterskole.
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
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5. Indkomne forslag
Der var ikke nogle indkomne forslag, men dog en opfordring til at kigge på om gruppens organisering
med hhv. spejdergruppen, forældreforeningen og hyttestyrelsen stadig er den mest fornuftige eller
om organiseringen kan forenkles.
Bestyrelsesformanden gennemgik kort organiseringen, herunder hvorfor det er forældreforeningen,
der ejer hytten og ikke spejdergruppen.

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter
Vælges af lederne og på valg er:
•
•
•

Gruppeleder: Birgitte Hjerrild Thomsen
Gruppeassistent: Lena Blad Hansen
Gruppeassistent: Bo Frydkjær Jørgensen

Alle 3 ønsker genvalg som team, og har stor opbakning til dette fra ledergruppen.
Alle 3 blev valgt med stort flertal af generalforsamlingen.

7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse
Valg af medlemsrepræsentanter, som vælges blandt forældre til medlemmer under 15 år, og
medlemmer der er fyldt 15 år.
Siddende i gruppebestyrelsen, valgt i 2020 og således ikke på valg i år er:
•
•
•
•

Mads Poulsen
Jakob Madsen
Marc Materna
Victor Bäcklund Andersen

På valg er:
•
•

Vinni Henriksen (modtager genvalg)
Benjamin Kjelkvist Larsen (modtager genvalg)

Desuden opstiller Kristine Bjørklund Bach.
Kristine, Vinni og Benjamin blev alle valgt med virtuelle klapsalver.
Lederrepræsentanter vælges af lederne og siddende i gruppebestyrelsen, valgt i 2020 og ikke på valg
er:
•
•
På valg er:
•

Lars Jakobsen
Thyra Langkilde.
Oliver Bertelsen (modtager ikke genvalg)

I stedet for Oliver er Michael Andersen (Ulvene) valgt af lederne.
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8. Valg af to revisorer
På valg er:
•
•

Iris Nystrøm
Annette Hæstrup

Begge genopstiller og blev valgt uden modkandidater.

9. Evt.
Lars Toft Reuter fra forældreforeningen fortalte om en ny sponsoraftale som foreningen har indgået
med EnergiFyn. Vi har lavet en aftale, hvor vi modtager sponsorater, hvis vi kan få medlemmer,
familier eller andre interesserede til at vælge produkterne ”FynskSupportEl” og/eller
”FynskSupportGas”. Så vil vi modtage hhv. 0,02kr/kWh el og 0,06kr/M3 naturgas som bruges på
aftalen. Så spred rygtet, jo flere som kommer på aftalen, jo flere penge tjener vi uden at det koster
os noget.

Således opfattet
Lars Jakobsen

__________________________________________
Ole Bork, dirigent

__________________________________________
Lars Jakobsen, referent

