Referat - Grupperådsmøde
for Havets Helte
Dato: Søndag den 24. februar 2019 kl. 10.00-12.00
Sted: Skolen i Sydhavnen, Støberigade 1, 2450 København
1. Valg af dirigent og referent
Kim Schilling Hansen blev valgt som dirigent, og Tanja Anneberg Hedegaard valgt som referent.
Kim Schilling Hansen konstaterede, at grupperådsmødet var lovligt varslet og indkaldt.
2. Bestyrelsens og Gruppelederens beretning
Formand, Mai Thode og gruppeleder, Morten Bruun samt nuværende bestyrelsesmedlemmer
blev præsenteret og forældregruppen, der var mødt op.
Gruppeleder Morten Bruun og formand Mai Thode fremlagde gruppeberetningen og grenlederne
fremlagde grenenes beretning.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2018
Morten Bruun fremlagde regnskabet i kasserer Jacob Eilers fravær. Morten Bruun fremlagde de
vigtigste punkter fra regnskabet 2018.
● Indtægter: 272.239 kr.
● Udgifter: 198.334 kr.
● Salg af RIB på 80.000 kr. til søspejdergruppen GRY
● Overskud på 73.905 kr. (Heraf skal de 60.000 kr. tilbagebetales for lån til køb af skippijoller
samt reparation af skippijoller)
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Martin A. Henriksen stillede et forslag om 2 gruppeledere fremfor 1 gruppeleder i Havets Helte.
Bestyrelsen støttede forslaget.

Forslaget blev godkendt. Formand Mai Thode og gruppeleder Morten Bruun indkalder
ledergruppen, så en ekstra gruppeleder kan vælges.
5. Væsentlige beslutninger om gruppen: Budget 2019 og kontingent.
Morten Bruun fremlagde budgettet i kasserer Jacob Eilers fravær. Morten Bruun
gennemgik de væsentligste budgetposter.
Spørgsmål fra Grupperådet: I 2020 er der Sølandslejr, hvor alle søspejdere i Danmark mødes på en
fælles lejr. Skal der laves en opsparingskonto? Dette punkt tages op på næste bestyrelsesmøde.
Budgettet blev vedtaget.
Kontingentet er forsat uændret.
6. Udviklingsplan 2018-2019
Da udviklingsplanen blev godkendt i 2018 for en 2-årig periode, er der i år ikke blevet fremlagt en
ny udviklingsplan.
Udviklingsplanens fokuspunkter:
● Et permanent sted at være
● Fremtidssikret økonomi
● Ledelsesudvikling
● Fokus på aktiviteter, der fanger
● Gruppens kommunikation gennem Facebook
7. Valg til bestyrelse:
7.a Udvidelse af bestyrelsen.
Bestyrelsen stiller forslag om, at bestyrelsen i alt består af 10 medlemmer.
Forslaget blev godkendt.
7.b Valg til bestyrelsen.
Følgende blev valgt til bestyrelsen for Havets Helte:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Forælder: Lykke Toftlund Andreasen (ikke på valg i år)
Forælder: Susanne Thielscher (genvalgt - valgt ind i år)
Forælder: Morten Vigel Lindahl (valgt ind i år)
Lederrepræsentant: Cecilie Raarup Henriksen (ikke på valg i år)
Lederrepræsentant: Sune Veltzé (ikke på valg i år)
Ung søspejder: David Mejner (ikke på valg i år)
Gruppeleder: Morten Bruun (ikke på valg i år)
Kasserer: Jacob Eiler (ikke på valg i år)
Formand: Mai Choe Thode (genvalgt for 1 år - valgt ind i år)
Søkyndigt medlem: Martin Meilandt Nielsen (valgt ind i år)

Valget er gældende for 2 år.
Bestyrelsen blev godkendt.
8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
Mai Thode (formand) og Martin Henriksen (tropsleder) blev valgt til Korpsrådet.
Morten Bruun, Martin Henriksen, Cecilie Raarup Henriksen, Sune Veltzé
og Jacob Eiler blev valgt til Divisionsrådet.
9. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Hanne Fritzen blev genvalgt som revisor.
10. Evt.
● Opfordring om mere info/orientering på Facebookgrupperne.
● Opfordring til forældre bosiddende i og omkring Sluseholme til at tage spørgsmålet omkring
Havet Heltes fysiske tilstedeværelse med på ejerforeningernes generalforsamlinger for at få
endnu bedre opbakning til at søspejderne kan forblive på Sluseholmen.
● Stor ros til spejderlederne – tak for den store indsats!
● Tak til alle fremmødte og god opbakning
Til sidst påpegede dirigenten, at der skal fastsættes en dato for det først kommende
bestyrelsesmøde, hvilket bestyrelsen kunne berette allerede var fastlagt.
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 9. april kl. 19.00
Således opfattet af Tanja Anneberg Hedegaard, København, Mandag den 4. marts 2019

___________________
Kim Schilling Hansen
Dirigent
___________________
Mai Choe Thode
Formand

