
Referat af grupperådsmøde i Solvang gruppe 

Mandag den 12. februar 2018 var spejdere, forældre og ledere inviteret til grupperådsmøde. 

Majer bød velkommen og derefter gik vi videre til mødets dagorden. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent.  

Mie blev valgt til dirigent. Majer blev valgt til referent. 

2. Beretninger. 

Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

v/Majer 

Gruppebestyrelsen har ansvaret for, at arbejdet i gruppen lever op til de mål, som stilles i Det Danske 

Spejderkorps’ formål og værdigrundlag og dermed også for, at gruppen er berettiget til støtte. 

For at være tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven skal vores aktiviteter fremme ansvarlighed og 

engagerede fællesskaber. Dette står helt i centrum fordi vores aktiviteter baseres på de værdier, som Det Danske 

Spejderkorps arbejder ud fra, udtrykt i korpsets formålsparagraf, spejderloven og korpsets pædagogiske 

principper: spejderideen og spejdermetoden. Spejderarbejdet i Solvang gruppe er ikke alene spændende, det 

udvikler også i høj grand vores spejderes og lederes lyst til at indgå i forpligtende fællesskaber og tage ansvar 

herfor. 

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til 

efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

Gruppens bestyrelse og ledere 

Ved årets udgang så ledersituationen således ud: Mikrogren: Lærke, Viktor og Lærke. Minigren: Mikkel, Gitte, 

Gitte og Kim. Juniorgren: Peter. Troppen: Mie, Anemone, Thorbjørn og Kenneth. Klanen: Line og Mathilde.  

Gruppens bestyrelse og ledelse mødes stadig en gang hver måned. På gruppens bestyrelses- og ledermøder har 

vi blandt andet drøftet gruppens holdning til alternative duelighedstegn/forløbsmærker. Vi arbejder pt. med at 

udarbejde en oversigt over de mærker som gruppen gerne vil støtte op omkring.  

Spejdernes Lejr 2017 prægede 2017. For første gang i gruppens historie deltog mikroerne også i Spejdernes Lejr, 

dog ”kun” halv lejr. Resten af gruppen deltog i hele lejren.  

Aktiviteter i 2017 

I marts tog hele gruppen på gruppetur. Temaet for hele weekenden var ”mafia”. Fredag aften blev alle deltagere 

delt op i små patruljer på kryds og tværs af alder. Hver patrulje skulle finde på familienavne til deres gangster 

grupper og lave butterflys af papir. Lørdag var spækket af mafiaaktiviteter. Lørdag aften hyggede vi med lejrbål, 

sange og optræden. Vi startede efter sommerferien med gensynsmøde i hytten. Efter en lang sommerferie er 

gruppens gensynsmøde en herlig oplevelse hvor der bliver udvekslet mange sommerferieminder.  

Glostrups Kulturnat er efterhånden blevet lidt af et tilløbsstykke. Igen i år var Solvang med – for 19. gang. I 

Rådhushaven stod vi sammen med DDS 1. Glostrup og Sct. Georgs Gilderne klar massevis af spændende 

aktiviteter. Alle besøgende kunne prøve vores klatreaktivitet, tovværksaktivitet, tænde bål med ildstål eller batterier 



eller også prøve kommunikationsfordringen med walkie talkies. Vi står centralt for de mange arrangementer som 

Kulturnatten byder på. Derfor oplever vi også mange besøgende ved vores aktiviteter. Vi synes, Kulturnatten er en 

fantastisk aften, hvor vi får lov til at vise hvad spejderlivet byder på.  

Igen i 2017 afsluttede vi året med julemarked mandag den 18. december. Alle gruppens spejdere og forældre var 

inviteret til et hyggelige timer hvor der var mulighed for at klippe og klister, flette en julehjertemærke til uniformen, 

lave en juledekoration eller prøver kræfter med juleudfordringen. Der var selvfølgelig og mulighed for at købe de 

mange flotteting som spejderne havde lavet på møderne op til julemarkedet. Sidst men ikke mindst kunne man 

også tage selv en velfortjent pause i julecafeen hvor der blev serveret hjemmelavet flæskestegssandwich, gløgg 

og æbleskiver. 

Gruppens grej  

Det er fortsat et ønske at opsætte nogle faste installationer på grunden omkring hytten f.eks. pizzaovn. Nogle 

materialer er allerede indkøbt, men opsætningen mangler.  

Gruppens brug af medier 

Gruppens hjemmeside er blevet en vigtig del i den daglige kommunikation. Sideløbende bruger gruppen, klanen 

og troppen også Facebook. I 2017 har vi igen også været så heldige at Folkebladet flere gange har bragt artikler 

om gruppens aktiviteter – artikler som er guld værd for gruppen.  

Jeg synes, 2017 har været et fantastisk og meget spændende år for Solvang gruppe. Vi har fået nye ledere, vi har 

prøvet nye aktiviteter og vi oplever hver uge at spejderne kommer til møderne fulde af forventninger. Der skal lyde 

en kæmpe tak til alle som har hjulpet til i gruppen i 2017 – jeg glæder mig til at fortsætte det gode spejderarbejde i 

2018. 

Mikrogrenen  

v/Lærke:  

Vi er pt. 18 mikroer og 3 ledere, Victor, Lærke og Lærke, i mikrogrenen. 

Aktiviteter og ture i 2017 

Mikroerne har haft et rigtig godt år i 2017. Vi har deltaget i to divisionsarrangementer i år - mikro-minitræf i maj, 

hvor vi også tog soveposen og liggeunderlaget under armen og sov sammen med divisionens minier og mikroer i 

Hedeland, samt Bamselegene i september, hvor vi prøvede kræfter som skarnsknægten Emil fra Lønneberg.  

Vi deltog også på gruppeturen i marts. Her var temaet marfia, og mikroerne fik testet deres hukommelse, bagt 

”hash”-boller, designet tatoveringer og lavet hemmelige ransagninger. De fik både lov til at hjælpe PET og 

mafiaen. Turen blev traditionen tro afsluttet med indendørslejrbål lørdag aften. 

I sommerferien var vi 5 mikroer afsted sammen med resten af spejderne fra Solvang gruppe på Spejdernes lejr 

2017. Vi sov i telt hele ugen og oplevede hvordan en lejrplads fungerer med selv at lave mad over bål, hugge 

brænde, tænde bål og spise ved hjemmebyggede borde. Vi lavede jernalderaktiviteter, var til ridderprøven, i 

svømmehallen og selvfølgelig oplevede stemningen på Danmarks største spejderlejr.   

Efter sommerferien har mikroerne taget klar-dig-selv mærket, så vi nu er godt klædt på, hvis der skal renses sår, 

gives plaster på, laves indkøbsliste og handles ind. Vi har også været på en enkelt weekendovernatning i hytten i 

november sammen med minierne. I løbet af eftermiddagen var vi i skoven og lave bål, snobrød og ellers bare lege 

i træer.  

Aktiviteter og ture i 2018 



Programmet for mikroerne i 1. halvår af 2018 er lagt ud på hjemmesiden, og vi er klar til at have endnu et sjovt år 

med masser af gode aktiviteter og samarbejder. Vi vil i løbet af foråret tage naturmærket og komme igennem flere 

tidsperiode, bl.a. stenalderen, som vi begynder med i januar.  

Vi deltager selvfølgelig på gruppeturen d. 16.-18. marts sammen med resten af grenene i gruppen.  

Sommerlejren for mikroerne vil i år finde sted i Pinsen fra d. 18.-21. maj. Vi har valgt at holde sommerlejr kun for 

mikroerne i år på et spejdercenter, hvor alle aktiviteter er tilpasset mikroer.  

Minigrenen  

v/minilederne  

Aktiviteter i 2017 

Endnu et fantastisk år er gået hos med minierne. Vi har igen haft fokus på de traditionelle spejderfærdigheder 

såsom fællesskab, opgaveløsning både kreative og mere traditionelle såsom natur, orientering, dolk og sav - og 

med "svendeprøver" var børnene helt på og alle, med hjælp fra hinanden, fik mærkerne. 

Aktiviteter i 2018 

Foråret byder på en rejse gennem besættelsens tid hvor vi skal binde vores spejderfærdigheder på de 

problemstillinger man stødte ind i under krigen, som brug af alle sanser for at kende forskel på god og ond, 

rationering af mad og brug af erstatningsprodukter samt kode-forståelse så man kan tyde de beskeder der 

kommer i radioen. 

Det er skønt at se det faste fremmøde og den store tilslutningen til de arrangementer der bliver afholdt, ganske 

enkelt dejlig gruppe børn der er ved at være godt sammentømret.  

Ledergruppen er blevet lidt mindre, men med to juniorspejdere hjælpeledere og den store forældreopbakning går 

alt alligevel.  

Tak for i år. 

Juniorgrenen  

v/juniorlederne  

På juniormøderne trænes de traditionelle spejderfærdigheder og samtidig krydres møderne med fantastisk 

spændende alternative aktiviteter som juniorerne ikke vil opleve andre steder. 

Troppen  

v/Mie  

Overblik 

I tropsgrenen er vi i øjeblikket 16 tropsspejdere fordelt på 3 patruljer; Ulvene, Mariehønsene og Delfinerne. Vi 

mødes hver mandag fra kl. 18:30 til 20:30. Dette blev ændret i efteråret 2017 grundet mørket, men vi lader det 

forblive ved dette tidspunkt fremadrettet. Vi oplevede frisk energi med en masse juniorspejdere, som rykkede op til 

os i efteråret 2017. 

Patruljerne er styrede af en patruljeleder og en patruljeassistent i hver. Når spejderne holder patruljemøder er det 

patruljeleder-/assistenterne, som har planlagt og udfører møderne, hvortil vi tropsledere står med en hjælpende 

hånd på sidelinjen, hvis der er brug for det. Gennem denne patruljemetode lærer spejderne princippet ”unge leder 

unge” og at påtage sig en fællesskabelig ansvarlighed sammen i patruljen. 



Udover patruljemøder afholder vi også tropsmøder, hvor vi ledere har planlagt spejdermødet, hvor spejderne både 

arbejder i deres faste patruljer, men også blandes på tværs. 

Sidst men ikke mindst deltager vi også i FællesTropsMøder (FTM’er) sammen med tropsgrene i andre grupper i 

Vestskov Division. Her mødes vi ca. 40-60 spejdere på helt almindelige spejdermødeaftener og dyster i patruljer 

og løser opgaver i blandede patruljer på tværs af grupperne. Grupperne i divisionen skiftes til at være vært for 

afholdelse af disse FTM’er. 

Ledersituationen 

I løbet af 2017 har vi oplevet lidt udskiftning af ledere. I forbindelse med arrangering af vintertropsturen i starten af 

2017 hjalp Anemone Kirk til, og blev bidt af lederrollen, hvorefter hun officielt trådte til i det daglige 

tropsspejderarbejde også. Dette betød, at vi da blev 3 tropsledere, hvilket har gjort en kæmpe forskel både for 

lederansvaret og for spejdernes muligheder. 

I efteråret 2017 måtte Kenneth desværre tage orlov fra lederrollen, men i stedet er Thorbjørn Randrup trådt til, 

hvilket betyder, at vi d.d. stadig er 3 ledere for tropsspejderne. Det er et kæmpe privilegie at være i en ledergruppe 

med fedt sammenhold og nok hænder til at gøre det sjovt at være leder for sådan en flok super gode spejdere. Det 

er klart noget, vi har manglet de sidste 5 år i tropsgrenen, så det varmer utroligt meget om hjertet, at vi endelig er 

nået til et punkt, hvor ledersituationen er lige som det bør være. Tusinde tak herfra! 

Ture 

I starten af 2017 afholdte vi den årlige vintertropstur for spejderne. Temaet var ”Krimi”, og vi havde en super sjov 

weekend med opklaring af flere forskellige mordgåder og med stort fremmøde. I februar 2018 gentager vi 

succesen, hvor årets tema for vintertropsturen er Eventyr, og vi håber at se alle 16 tropsspejdere til en sjov 

weekend! 

I forbindelse med vores samarbejde med tropsgrenene i de andre grupper i Vestskov Division har vi også afholdt 

en divisionstropstur i efteråret 2017. Turen gik til Gurredam Spejdercenter, hvor vi hele weekenden dystede i 

klassiske spejderfærdigheder i blandede patruljer på tværs af grupperne. I efteråret 2018 kommer endnu en 

divisionstropstur, hvor vi selvfølgelig håber, at så mange tropsspejdere som muligt fra Solvang kan deltage. 

Vintertropsturene og divisionsturene er fede på hver sine måder. På vintertropsturene har spejderne mulighed for 

at knytte endnu tættere bånd internt hos os i Solvangs tropsgren, hvor de på divisionstropsturene har mulighed for 

at få udvidet sit netværk, men stadig på et nogenlunde lokalt plan, da vi alle sammen kommer fra Vestegnen. 

Gode gerninger 

Vi har to gange i 2017 været med til at gøre en god gerning i vores lokalsamfund. Den første fandt sted i juni, hvor 

vi samlede penge ind til Diabetesforeningens landsindsamling, hvilket var en gentagen succes fra to år før da. 

Hvis spejderne er interesserede i det, vil vi gerne være med til at bakke op om endnu en indsamling igen. 

I november 2017 bød sig også muligheden for at hjælpe Beredskabsstyrelsen med at sætte røgalarmer op i 

Glostrups borgeres hjem. Det var en super fed dag, hvor Henrik Sloth var en kæmpe hjælp. Spejderne blev endda 

interviewet til TV2 Lorry, og vi fik en lille artikel i Folkebladet efterfølgende også. 

Begge begivenheder udløste et mærke til spejderuniformen samt en slat penge, som vi endnu har til gode at 

bruge. Spejderne skal selv være med til at bestemme, hvad de har lyst til, at vi gør med pengene. 

Sommerlejr 

I 2017 var vi sammen med resten af Solvang Gruppe og spejdere fra hele Danmark og mange steder i verden til 

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Trods regn og mudder var lejren super sjov med bl.a. kæmpe aktiviteter, 

ungdomsfest og borgmesterbesøg, for blot at nævne nogle af oplevelserne. Det var skønt både at opleve 



spejderånden sammen med flere tusinde andre spejdere, men også at have mulighed for at riste et par 

skumfiduser lokalt i vores egen lille Solvang-lejr over bålets gløder de sene sommeraftener. 

I 2018 tager vi i uge 27 til Thurøbund Spejdercenter. Dette gør vi ”alene”, dvs. ingen andre grene fra Solvang tager 

med. Der vil dog være masser af andre spejdere fra forskellige steder i Danmark på centeret, så helt alene bliver 

vi trods alt ikke. Til gengæld kan vi love, at ugen bliver fuld at sjov og udfordringer, som spejderne ikke har prøvet 

før! Thurøbund har nemlig fokus på vandaktiviteter, så vi kommer til at sejle i optimistjoller, robåde og tage på 

kanohejk. Vi glæder os! Og håber, at alle tropsspejderne kan deltage! 

Mål 

Målet for 2018 indebærer at fastholde et godt, sammentømret lederteam, sådan at vi kan fastholde et højt niveau 

for tropsspejderne. Derudover ønsker vi at skubbe endnu mere på patruljernes patruljearbejde, sådan at de også 

selv formår at udføre fede spejderaktiviteter om mandagene. Dette skal ske gennem mere opfølgende kontakt 

med patruljelederne-/assistenterne uden for mandagsmøderne. Slutteligt krydser vi fingre for stor deltagelse på 

både vores vintertropstur, divisionstropstur og sommerlejren. 

Klanen 

v/Line 

Vi har både fået nye op og fået nye medlemmer udefra, dette betyder at vi nu er 25 medlemmer. Det er meget 

positivt, da de også er meget aktive, og vi er altid masser til møderne.  

Vi har månedlige temaer for at inspirer dem, der afholder møder, som vi fortsat uddelegerer til tilfældigt 

sammensatte teams. Det har resulteret i en masse forskellige slags møder, vi har været i biografen og se ”Da gud 

sagde fra,” et møde om at lærer en i klanen at kende, som man endnu ikke kendte så godt. Vi har hørt musik til 

Guldalder malerier og meget, meget mere. Under temaet de fire elementer har vi vinterbadet og bagefter spist 

suppe om bålet.  

Vores medlemmer har planlagt gruppetur, som vi også har deltaget i. Vi deltager aktivt i divisionssamarbejdet: På 

divisionsturen ÅNDSSVAG og Juleturen, selvom turene er noget vi arbejder på at deltage mere talrigt i.  

Vores sommerlejr gik til Sønderborg, her deltog vi i SpejdernesLejer 2017. Det er altid en kæmpe oplevelse, at se 

hvor mange spejdere, der er i Danmark, og at vi kan bygge et helt mini-samfund på så kort tid. Store sommerlejre 

som SL2017, byder også altid på ekstraordinære oplevelser som AdventureSpejd Night, VM i pind, koncert med 

Scarlet Pleasure og en meget våd men tilsvarende hyggelig mountainbike i silende regn. Denne tur var virkelig 

med til at opbygge klanens sammenhold, der deltog med hele 16 seniorer.  

Vi har igen i år afholdt kollektiv, som har hjulpet de ny-oprykkede med at falde godt til i klanen, det er altid super 

hyggeligt og noget, der snakkes om i måneder efter.  

Udover de ugentlige møder og diverse lejre har vi afholdt arrangementer for at styrke fællesskabet som spille- og 

filmaftener og fredags-øl.  

Samlet set har det været et skønt og lærerigt år fuld af skønne oplevelser og sammenhold. 

Idet beretningerne var sendt ud sammen med invitationen til mødet kunne lederne på mødet tilføje følgende til 

beretningerne. 

Mikroerne 

Grenen har pt. venteliste på 2-3 mikroer 

Minierne 



Grenen har netop været på overnatningstur og oplever rigtigt pænt fremmøde. De almindelige spejdermøder er 

planlagt ud fra emnet ”besættelsestiden” 

Junior 

I juniorledernes fravær kunne Majer tilføje følgende til beretningen. 

I juniorgrenen er de lige nu rigtig mange spejdere. Der dukker ca. 25 op til hvert møde. 

I løbet af året er der startet et par spejdere, resten har været i Solvang gruppe i en årrække. 

Der er nu 2 ledere fast tilknyttet grenen.  

I 2017 var de 9 dage sammen med resten af Solvang Gruppe på Spejdernes lejr i Sønderborg sammen med 

25.000 andre spejdere fra både indland og udland.  

Før jul var de med juniorerne på en overnatningstur i Vestskoven. Juniorerne skulle selv finde vej, og der blev 

lavet guf over bål inden det var tid til at hoppe i spoveposerne i teltene. Om morgenen var der brunch og 

spejderaktiviteter. 

 

På de ugentlige møder fokuserer de på traditionelle spejderfærdigheder, som f.eks. knob, pionering og bål. De 

laver også mad, og så er juniorerne altid friske på en vild leg. 

Trop 

I troppen er nu 3 ledere og det har bestemt løftet byrden, det kører virkelig. Spejderne finder tryghed i altid at 

kunne rette henvendelse til en leder. Grenen har et fint samarbejde med divisionen, hvor der både afholde fælles 

møder og ture. 

Klanen 

Klanen har valgt ny klanledelse, Line, Viktor og Freja. I klanen planlægger 2-3 seniorer møder sammen.   

3. Regnskab 2017 

Jytte gennemgik regnskabet. Største indtægt er kontingent og lokaletilskud. Regnskabet udviser et overskud på 

t.kr. 30 på trods af Spejdernes lejr hvor gruppen betaler for ledernes deltagelse. 

Der blev fra forsamlingen spurgt til om fra overskuddet eller del deraf bliver hensat til særlige 

arrangementer/materialer. Jytte forklarede, at vi ikke hensætter til særlige arrangementer/materialer idet vi pt. 

modtager 75% i tilskud fra Glostrup kommune. Dette tilskud kan når som helst falde til 65%. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

5. Væsentlige beslutninger om gruppen. Udviklingsplan for 2018, budget 2018 og fastsættelse 

af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Spejderne fortæller kort om, hvad de glæder sig til i 2018 

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent i 2018 

Grenene startede med at fortælle om planerne for sommerlejrene i 2018. 

Mikro 



Årets sommerlejr afholdes i Pinsen. Lederne glæder sig til at det bliver lysere og varmere i vejret. 

Mini 

Årets sommerlejr afholdes på Bornholm. Grenen glæder sig til at afholde flere overnatningsture. De vil fortsætte 

med at tænde bål og lave mad over bål. 

Junior 

Årets sommerlejr afholdes på Bornholm muligvis som en traditionel spejderlejr kombineret med cykelture rundt på 

Bornholm. 

Troppen 

Årets sommerlejr afholdes på Thurøbund Spejdercenter. Thurøbund Spejdercenter tilbyder primært vandaktiviteter 

(sejlads mv.) Troppen deltager selvfølgelig i gruppeturen i marts. I efteråret deltager troppen i divitionstur. 

Klanen 

Sommerlejren afholdes i Ungarn/Budapest som en kombineret vandre- og byferie krydret med 

adventureaktiviteter. 

Majer fremlagde gruppens udviklingsplan 2017-2019 

Gruppens udviklingsplan for 2017-2019 

1. Lederne 

2. Medlemsvækst/fastholdelse 

3. Aktiviteter 

4. Kendskab 

5. Grej 

6. Forældre 

Hvad/Mål  Hvordan  Hvornår  Hvem  

Lederne  

Styrkelse og udvidelse af 

bestyrelse og 

ledergruppen  

Ros og hjælp hinanden  

Afholdelse af 

lederdag/weekend  

2017  Bestyrelse/lederne  

Uddannelse  Vi skal gøre brug af 

korpset 

uddannelsestilbud  

2017  Bestyrelse/lederne  

Medlemmer  



Fastholde medlemmer i 

de yngste grene således 

at vi bibeholder et godt 

medlemsgrundlag. 

Større tilgang af 

spejdere op gennem 

grenene.  

Vi stræber efter at 

ventelisterne nedbringes.  

Fokus fra grenene  2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer ved 

hvilke oplevelser der 

venter fremover i deres 

spejdertid  

Afholdelse af fælles 

arrangementer:  

Gruppetur, tænkedag, 

Sct. Georgsdag, 

Gensynsmøde, 

Juleafslutning 

Hvert år  Lederne  

Aktiviteter  

Forfriskning af alle 

aktiviteter  

Dårlige aktiviteter 

skrottes. Middelgode 

aktiviteter forfriskes så 

de bliver supergode. 

Supergode aktiviteter 

kan genbruges evt. med 

en lille tvist.  

Løbende 2017-2019  Lederne  

Kendskab  

Kendskabet til Solvang 

skal udbygges  

Den gode omtale i f.eks. 

Folkebladet. 

Fastholdelse af 

deltagelse i særlige 

arrangementer f.eks. 

Kulturnatten  

Løbende  

2017-2019  

Bestyrelse/lederne  

Grej  

Løbende vedligeholdelse 

af hytten/grunden.  

Arbejdsdage  Forår og efterår hvert år  Bestyrelse/lederne  

Opdatering af 

udendørsareal med flere 

faste installationer.  

Ansøgning om midler fra 

fonde mv.  

2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Forældre  .  

Bedre information til 

forældre/medlemmer  

Hjemmesiden skal 

løbende opdateres med 

nyheder.  

2017-2019  Lederne  

 



Det blev fra forsamlingen bemærket, at gruppe skal gøre en mere aktiv indsats for punktet grej i vores 

udviklingsplan. Derfor blev der foreslået at ændre udviklingsplanen således at der under punktet grej tilføjes 

følgende 

”Grej: indkøbt materiel skal opsættes og der skal fastsættes og afholdes vedligeholdelsesdag i 2018”. 

Samlet udviklingsplan blev vedtaget. 

Budget 2018 

Jytte fremlagde budgettet for 2018 og kunne fortælle at budgettet er uændret i forhold til 2017. Derfor indstilles der 

også til at kontingentet er uændret i forhold til 2017. 

Budgettet ved vedtaget. 

6. Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder 

Formand: Henrik er ikke på valg  

Kasserer: Jytte er på valg og genopstiller for en toårig periode. Jytte blev valgt. 

Øvrige forældre: Johannes er ikke på valg. Lena er ikke på valg. 

Unge: Line er ikke på valg. 

7. Valg af repræsentanter til korpsrådet og divisionsrådet 

Lærke og Thorbjørn blev valgt til korpsrådet.  

Piet, Majer, Lærke, Thorbjørn og Jytte blev til divisionsrådet. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Nick blev valgt til revisor 

Gitte blev valgt til revisorsuppleant 

9. Eventuelt 

Anemone fortalte om Verdens Jamboree 2019. Lejren afholdes i USA, West Virginia. Efter den ordinære lejr vil der 

være 2 ugers rundrejse. 

Lejrens pris er 23.500 kr. 

8 tropsspejdere fra Solvang ønsker at deltage i lejren. 

To forældre er i gang med at med søge fonde mv. 

Deadline for tilmelding har været. 

Mie takkede for et godt møde og erklærede mødet for hævet. 

 



Referent 

Majer 

24.2.2018 


