Referat fra Gruppemøde i Engmose Gruppe Tirsdag den 1. marts 2022
Deltagere: 9 i uniform og 13 uden uniform
1 Valg af ordstyrer og referent:
Ordstyrer: Janni Pedersen, Referent: Trine Steenstrup
2 Formandens beretning:
Britt fortæller om grupperådet – opbygning og opgaver. Britts beretning er vedhæftet dette referat.
3 Gruppelederens beretning:
Kasper fortæller om et spejderår præget af Corona. Medlemsstatus: 10 bævere, 15 ulve, 14 trop, 13
seniore, 8 ass og 12 ledere. Kaspers beretning er vedhæftet dette referat.
4 Regnskabsberetning ved Kasper, da Helle har meldt afbud til i aften
Regnskabet er ikke revideret endnu, da der har været en teknisk udfordring i regnskabssystemet. Men den
blev løst i går aftes. Så de vil revidere hurtigst muligt.
Indtægter 126459 Udgifter 105227 Overskud 21232
Der spørges ind til, hvor overskuddet fra Sommerfesten er. Kasper fortæller, at hidtil har overskuddet
blevet delt mellem B&U huset og Sundkirkekredsen, hvorefter Spejderne ’søgte’ om huslejedækning.
Der er pr 1.1.2022 lavet nye aftaler og fremover deler den nye Sundkirkeforening og Spejderne overskud i
forholdet 60%:40%.
Regnskabet godkendes af gruppemødet.
5: Indkommende forslag:
Der er ikke kommet nogle forslag.
6: Valg til Grupperådet:
Der er ikke nogen der ønsker at stille op
Gruppemødet giver Grupperådet lov til at indsupplere nye medlemmer i løbet af året.
7: Valg af revisorer:
Genvalg til Elisabeth og Ernst
8: Valg af Revisorsuppleant:
Janni frank genvalgt
9: Orientering fra Bagmandspatruljen:
Bagmandspatruljen er Engmoses støtteforening, der laver aktiviteter for at kunne støtte Engmose
økonomisk: Julebazar, uddeling af Kirkebladet mm. Årets overskud ca. 15ooo. Regnskabet er revideret.
10 Evt:
Mette spørger til, om der er stemning for, at vi som forening vil være frivillige til Grøn Koncert i juli 2022 og
stille en håndfuld forældre. Der nikkes til, at Mette skal arbejde videre med ideen.
Orientering om Engmosetøj salg i Profilshoppen . Trine sender info ud.
Således hørt: Trine

