Kære alle Gyldenløver
I inviteres hermed på årets Gruppetur for hele Gyldenløve.
I år skal vi til Hillerød i en skøn spejderhytte, vi skal sove sammen første nat og i hver sin gren anden
nat, vi skal lave mega sjove ting i blandede patruljer, vi skal tage et fedt mærke sammen og vi skal
hygge for vildt.
Derudover skal vi søndag åbne den vildeste
restaurant, hvor i skal være kokke, tjenere og
opvaskere for jeres forældre – det bliver
super sjovt!!
I skal medbringe:
Sovegrej til at sove indendørs – husk
sovebamsen!!
Tandbørste, hårbørste osv.
Tøj til at være inde og ude, også hvis det
regner.
Fodtøj i kan gå 5 km i.
Hvid skjorte/bluse/t-shirt samt mørke bukser til Restaurant åbning søndag.
10 kr i lommepenge til snolder.
Og Troppen skal som de eneste medbringe håndklæde og badetøj.
Vi starter fredag d 9 marts på Hulevej 29D i Hillerød kl 18 – i behøver ikke spise hjemmefra.
Vi slutter søndag d 11 når restauranten lukker kl 13.
Turen koster 150 kr som betales via mobilepay på 22 27 72 93 til Pia – husk spejderens navn ved
tilmelding, samt antal deltagende forældre ved Restaurant åbning, feks ”Ole, 2V”
Tilmelding SENEST 1.3.2018, og du er først tilmeldt når du har betalt.
Og blot til info, så forventer vi at alle tilmeldte spejdere har deltagende forældre til restaurant
åbningen (altså grupperådsmødet søndag).

Vi glæder os super meget til
en fantastisk weekend med
spejdersjov og Restaurant
åbning.
Tjikkerlikker alle
Gyldenløve lederne
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KÆRE ALLE GYLDENLØVE FORÆLDRE.
I inviteres hermed til den eksklusive åbning af restaurant Tony´s, hvor Gyldenløve spejderne serverer
en super skøn 3 retters menu alt mens Formanden, kasseren og Gruppelederen underholder.
Eller okay, i er inviteret til det årlige Grupperådsmøde den 11.3.2018 kl 11-13, som i år består af
spisning og møde, nu i alligevel skal hente jeres skønne spejder børn.
Det vil være spejderne der laver samt serverer mad for deres forældre.
Grupperådet er der hvor du som forældre høre om dit barns spejderliv og du kan være med til at
præge hvilken retning vi skal.
I år er de tunge poster som formand og kasser i vores styrelse allerede optaget, så vi har kun brug for
et par nye forældre, der vil deltage med det i nu kan (behøver ikke være spejderfærdigheder, men
gerne alt muligt andet).
Dagsordnen for mødet er som følger:
Velkomst af formanden og gruppelederen
Valg af referent og ordstyre
Forret
Beretninger fra grupperne
Regnskab 2017
Indkomne forslag
Hovedret
Gennemgang af udviklingsplan
Kontingent fastsættelse
Valg af medlemmer til styrelsen
Valg blandt ledere af repræsentanter til korps – og
divisionsråd
Valg af revisor
Dessert
Kl 13:00 lukker restauranten, vi synger fælles spejderbror og alle spejderne er klar til at tage med
deres forældre hjem.
Gyldenløves udviklingsplan for sæson 2018/2019
Praktiske mål:
Få sat lys op på bålpladserne.
Få lavet nye bænke på bålpladserne.
Arbejde på at rejse penge til et evt. SL2022.
Sociale mål:
At lave mindst 2 gruppe-arrangementer om året hvor forældrene inviteres til at komme og deltage.
At have fokus på at lære spejderne glæden ved fælleskabet samt evnen til at udsætte egne behov.
At have fokus på at alle kan bidrage til fællesskabet.
At være synlige i lokalmiljøet.
Mål længere ud i fremtiden:
At starte familiespejd op. At blive flere stabile ledere.
At få bedre spejderlokaler.
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