
TONKAWA-STAMMEN, DDS, NÆSTVED 

REFERAT fra Tipisamling 1. marts 2020 kl. 10.00-11.30,  

Dybsø Naturskole, Næstved 

DAGSORDEN 

Velkomst til alle fremmødte, og til Svend Gønge Divisions repræsentanter: Christian 

Rasmussen (Klaphat) divisionschef og Kenni Jensen, divisionsassistent.  

1. Valg af dirigent – forslag: Michael valgt med applaus. Konstaterede, at 

Tippisamlingen (generalforsamling) var indvarslet korrekt, idet han havde modtaget 

mail 6. februar 2020 (3 uger før). 

2. Valg af referent – forslag: Kirsten valgt med applaus 

3. Beretninger og halvårsplaner v. grenlederne / spejderne                                             

Alle havde indleveret beretning, der kan ses i det fremsendte dokument. Formand 

Charlotte og gruppeleder Maja berettede sammen fra formand og gruppeleder. En 

opfordring er flere ledere … Hjemmesiden opdateres og bruges mere og bedre til 

information og kommunikation. Facebook for gruppen og afdelingerne benyttes 

flittigt. Deres præsentation blev godkendt med applaus. De øvrige beretninger blev 

taget til efterretning u. bemærkning                                                         

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. Nikolaj – se vedhæftede                            

Nikolaj fremviste regnskab i kurver og grafer, og kommenterede enkelte poster. 

Gruppen har en god økonomi.                                                                       

5. Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan for 2019-2020 samt 

samværspolitik v. Charlotte – se næste side                                                

Charlotte gennemgik vores samværspolitik og udviklingsplanen, der gælder i år 

6. Vedtagelse af medlemskontingent: 1000 kr. årligt af to rater. 500 kr. årligt for 

familiespejd pr. barn i alderen 3-5 år af to rater. Ledere og gruppeassistenter 75 kr. 

en gang om året. Passive 400 kr. årligt for at dække korpskontingent. V. Nikolaj                                                                   

Nikolaj gennemgik, og alt blev godkendt. Bemærk passiv kr. 400 en gang om året! 

(skrivefejl i rater af 2) 

7. Vedtagelse af budget v. Nikolaj – se vedhæftede                                 Nikolaj 

præsenterede budgettet, der er på kr. -18.975. Sztuk kommenterede, at der er 

mulighed for at søge BROEN for familier, der har brug for støtte til evt. kontingent 

eller lejrkontingent (delvist). Brugerbetalingen stiger også fra Korpsets side til kurser 

i 2020.  

8. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer (3 ledere, 3 forældre, 2 unge, 1 

kasserer). Bestyrelsen anbefaler, at der er min. 3 forældre, 3 ledere, 2 unge under 25 

år og kassereren.  

 


