Bønes speidergruppe
Gruppestyret

Referat fra gruppestyremøte mandag 14. mai 2007 kl. 20.15.
Sted:
Til stede:

Bønes kirke.
Tor-Atle Jensen, Erik Geber, Gerdt Vedeler, Bjørg Rørlien Bjørsvik og Morten
Svendal Hatlen (ref.)

1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at spilleautomaten må være
ute av drift fra og med 01. juli 2007.
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at vi må sende inn regnskap,
etc. Dette er sendt.
Fra gruppens kasserer ble det opplyst at saldo på høyrentekonto er kr 588 000, på
brukskonto kr 122 000.
2. Gruppeting 12. juni
Møtet ble flyttet til onsdag 6. juni.
Vi kjenner bare til at standardsakene skal opp. Etterpå blir det grillkveld på terrassen.
3. Guldstølen
Vi er godt fornøyd med innsatsen på dugnaden. Den nye tjæren er ikke pen på taket. Til
neste år kan vi vurdere å få ryddet noen teltplasser. Vi bør fokusere mer på stedet resten
av året.
Gerdt har ikke fått noe respons på foreldregruppe.
4. Gruppens 25-årsjubileum
Jubileumskomitéen arbeider godt. 65 voksne og 58 barn er påmeldt.
Fredag prøver vi å få til garnfiske. Lørdag morgen lager flokken og troppen hver for seg
vandrestav til kretsleiren. Til lunsj er det primitiv matlaging med nye oppskrifter. Etter
lunsjen er det rundløype, hvor speiderne blir delt i fire grupper. Til middag er det
kjøttkaker, etc. Søndag morgen er det to nye økter. Frokost og matpakke til lunsj. Sirka
12.00 går speiderne ut og forbereder rundløypen for gjestene.
Skilt blir satt opp i veien, Hilde organiserer parkering. Alle medlemmer får blå skjorte
med jubileumsmerket på (de som deltok på Vestlandsmesterskapet har fått, de som ikke
deltar på leiren får etterpå, restlageret legges ut for salg). Alle får også hver sin kopp med

www.bonesspeiderne.no

jubileumsmerke på. Kl. 14.00 ønskes det velkommen, deretter er det rundløype. Gerdt
skaffer tre familiepremier. Kl. 16.00 er det middag. Fra 18.00 til rundt 20.00 er det leirbål.
Etter leirbålet reiser folk hjem, eller setter opp teltene og overnatter. Søndag morgen er det
frokost, pakking av leiren og fjelltur til Moastølen mens noen av lederne rydder.
Malcom, som var til stede deler av møtet, har lagt ned stort arbeid i å forberede maten. Vi
beregner mat til 130 personer. På menyen står lammelår, bakte poteter og saus, samt
pølser (med tilbehør smør, ketsjup og rømme). Til dessert er det karamellpudding. Alt
dette ordner Malcom. Salat og salatdressing (fire-fem flasker Thousand island eller
lignende) ordner vi. Bjørg ordner 10 liter gelé i to farger. Komitéen skaffer ferdiglaget
vaniljesaus. Maten vil til sammen koste rundt kr 4 000. Vi må ordne to grillfat med ben og
rister, grillkull, sand, samt transport til Malcoms grill, og dessuten aluminiumsfolie.
Malcom ankommer kl. 16.00, grillene må tennes kl. 14.30, tre sekker kull i hver grill.
Malcom trenger matcontainere, og skaffer kokkeutstyr selv, bestikk etc til deltagerne,
samt bord, skaffer gruppen. Malcom trenger noen til å hjelpe til under middagen, vi
foreslår Wenche og Brynjulf.
5. Terminliste
Gruppens terminliste ble gjennomgått.
Palmesøndagstreffet ble gjennomført, 80 personer deltok på gudstjenesten. Vi fikk en fin
omtale i Sydvesten etterpå.
Speideraksjonen innbrakte knappe 16 500 kr, og hele gruppen deltok.
Dugnad på Guldstølen er gjennomført med over 40 deltagere. Vi fikk gjort alt vi skulle.
To patruljer og ett ulvekull deltok på Vestlandsmesterskap i speiding.
Fisker til 17. mai er kjøpt inn.
På kretsleiren er per i dag 44 personer fra gruppen påmeldt, 31 skal være der hele uken.
Alle småspeiderne som skal over til troppen skal være med.
23. september, når vi skal ha turdag på Guldstølen, er det også Speidingens dag.
6. Eventuelt
a. Stine Heløe Wiig skal på jamboree til Storbritannia i sommer. Deltageravgiften er
kr 12 000. Hun vil søke om å få dekket deler av utgiftene til arrangementet. Vi har
sett på hva roverne fikk subsidiert sin tur til Kandersteg med, men de gjorde noen
gjenytelser i forkant. Det ble vedtatt at gruppeleder får fullmakt til å innvilge støtte
på kr 2 000 etter søknad. Hun skal holde et innlegg om på gruppeting i etterkant.
b. Gruppen har påtatt seg å være praktisk arrangør for patruljeførerkurs for kretsen
26. – 28. oktober.
c. Erik Geber stiller som medlem i Bønes menighets tiårsjubileumskomité.
d. Byggetrinn to av kirken regner man med er ferdig innen 2009.
e. Øivind Svendsen har fulgt opp at gruppen får prosenter på varer kjøpt gjennom
Speider Sport i 2006.
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f. Gruppestyret ble orientert om at Erik og Tor-Atle har vært og kjøpt to nye leirtelt
(total kostnad sirka kr 8 000), to nye lavvoer (total kostnad sirka kr 6 000),
sittegrupper (total kostnad sirka kr 1 800), wire, presenninger, tau, bensinaggregat
og diverse.
Møtet ble hevet kl. 22.00.
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