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Referat 

 
 

1. Valg af dirigent – Per Rye blev valgt og referent Elisabeth Andersen blev valgt  
 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

Beretningen ligger digitalt på hjemmesiden og er sendt ud på mail til alle 
forældre/medlemmer. Desværre var den lidt forsinket denne gang.  
Formand Mette S fortæller kort om bestyrelsens år og gruppens aktiviteter – se den 
digitale beretning. 
Bent Conradsen – spørger ind til antallet af spejdere og hvordan gruppen har det pt. 
Han ønsker dette er et punkt der bliver taget op hvert år på grupperådsmødet, så 
der er en mulighed for forældre og medlemmer kan følge med i gruppens udvikling. 
Formand Mette S. oplyser børnetallet er nedadgående pt. - pt. er der 80 
medlemmer – 70 aktive spejdere og 10 ledere.  
Vi forsøger at gøre os synlige i byen, fx ved en dag i Nejsiglund, arrangement på 
torvet og åben hus.  
Gruppeleder Fleus oplyser det er et generelt billede i divisionen, vi er fortsat blandt 
de 3 største grupper i divisionen.  
Fleus tilkendegiver at det vil være en god ide med et årligt status om børnetallet for 
foregående år og indeværende år.  
Nikoline tilføjer at vi har erkendt, at vi har nydt godt af at børnene bare er kommet, 
vi har prøvet at gøre os mere synlige og taget det op på ledermøder for at sætte 
fokus på, at vi ønsker flere spejdere.  
Gruppeleder Fleus -  Fortæller kort om seniordivi, sov ude, divi hvor det blev til 3 
1.pladser, Sommerlejrer, gruppeturen, nystartet klan og opfordring til at hjælpe med 
opgaver + man altid har mulighed for at afprøve lederrollen – læs meget mere i den 
digitale beretning.  
Mikroleder Elisabeth præsenterer de andre ledere i grenen – Carsten og Nikoline 
og fortæller kort om aktiviteter i 2019 – læs mere i den digitale beretning.  
Minileder Nikoline præsentere Simon som er hendes medleder, der ud over nævner 
hun der er kommet ro på i minigrenen. Simon og Nikoline har haft det første år 
sammen som ledere – læs mere i den digitale beretning.  
Juniorleder Karina præsentere de andre juniorleder - Marianne og Mette som er lånt 
ud fra troppen. Hun fortæller året 2019 er brugt på at tage shelter-mærke, med 
mange overnatninger i shelter i løbet af året. Juniorerne vandt 1 plads på løbet ved 
Divi, De var på Sommerlejr sammen med Troppen, taget mærker som økse og sav 
og øvet i pakning af rygsæk. Pt er der 8 juniorer, så tallet er faldet. – se mere i den 
digitale beretning.  
Tropsleder Fleus præsentere tropslederne -  Tom og Mette og fortæller der er 
rykket en del nye op – de er pt 15 i alt hvor af der er 4 gamle, som har været i 
troppen i 1 år. I troppen skal de ”gamle” lære de nye noget, hvilket har været lidt 
svært så troppen har lavet om på mødeprogrammet med flere tropsmøder opdelt 
mellem drenge og piger. 
Ledersituationen er lidt presset af og til, da lederne har skiftende arbejdstider, derfor 
sker der nogle gange ændringer i programmet. Fleus opfordre forældre til kontakter 
lederne ved spørgsmål. Mette opfordring til at tropsspejderne kommer med på 
kurser uden for gruppen, og at forældrene er med til at bakke op om dette der 
hjemme. Læs mere i den digitale beretning.   
Nuværende bestyrelse præsenterede kort sig selv.  

 
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse  

Rasmus oplyser han blev valgt ind som kassere ved sidste grupperådsmøde.  



Tidligere kasserer oplyste det var en stor og tung opgave, hvilket Rasmus nu har 
erkendt han også mener det er. Derfor er størstedelen af kassereopgaven 
udliciteret til SAF som sidder på korpskonteret i København fra og med dette 
regnskabsår. Gruppen skal dog fortsat have en økonomiansvarlig – kommer der 
mere om under et senere punkt.  
SAF har også hjulpet med at få årsregnskabet for 2019 færdigt, hvilket bliver synligt 
under enkelte poster, hvor de ikke har haft den store/dybe kendskab til gruppen.  
Resultat viser rengskabet for 2018 og 2019.  
Medlemskontingentet er faldet grundet mindre medlemstal.  
Lokaletilskud er faldet grundet ændret tilskud model. -40.000 i forskel fra 2018 til 
2019.  
Munderingstilskud er et tilskud man kan søge til ledere som fra 2020 nu hedder 
frivillighedstilskud.  
Egenbetaling er der en merkant forskel på i 2019 i forhold til 2018 – dette er et af de 
steder SAF ikke har haft den store kendskab til gruppen, den vil ændre sig igen i 
2020. 
Aviser er faldet ca. 15.000 fra 2018 til 2019 – der kommer jo mindre reklamer og 
aviser, der ud over bliver indkomst/betaling givet forskudt af mdr. derfor er der lavet 
en regulering i rengskabt 2019 for at det kommer til at passe frem over.  
Indtægter i 2019 er samlet 370.948,59 kr.  
Udgifter se regnskab for detaljer.  
Der er ikke købt så meget nyt i 2019 i forhold til 2018.  
Der i mod er der repareret lidt flere ting i 2019.  
Udgifter i 2019 er samlet 324.614,86 kr. 
 
Overskud på 46.333,73 kr. i 2019.  
 
Balancen:  
Rasmus oplyser det er en sund og fornuftig gruppe med en sund økonomi.  
Gruppen har aktiver for 2.247.005,02 kr.   
Resultat for 2019 er godkendt af Revisor Bent Conradsen.  
Bent tilføjer at det har været en ilddåb med denne opg. og mener det er en super fin 
løsning at lade SAF overtage rengskabet.  
 
Rengskab er godkendt på grupperådsmødet.   

 
 
4. Behandling af indkomne forslag.  

Midlertidig udvidelse af spejderhusudvalg.  
Fleus oplyser at spejderhuset står for at skulle have et nyt tag, da der er kommer flere og 
flere utætheder i det nuværende tag.  
Gruppen ønsker sig et udvalg med gerne 2-3 forældre der har lyst og evt. viden omkring 
emnet, som kan hjælpe med at skaffe konkrete tilbud ind fra håndværkere, så vi 
efterfølgende kan søge tilskud.  
Hvis man ønsker at være en del af dette udvalg kan man kontakte Fleus.   
 

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, 
herunder:                                               

a) Gruppens udviklingsplan.    

Fleus oplyser:  

Udviklingsplanen for gruppen i 2020 lyder meget kedelig. 

 Vi skal have ryddet op i vores bank forhold. 
 Vi skal have lavet ny afregning af dagligdagen og lejrture. 



 Vi skal have styr på den nye rolle for jeres kassere. 
 Vi skal have klarlagt hvilke udvalg vi har, deres medlemmer og deres opgaver. 
 Vi skal have en arbejdsgruppe, der kan sørge for vi får et nyt tag på spejderhuset. 

 
Dette lyder ikke som en udviklingsplan, men dette er nogle ting vi skal have styr på. 
Når der kommer styr på disse ting, håber vi det kan frigive mere tid til vores ledere. 
 
Ved at få styr på disse punkter, håber vi at kunne få flere til at hjælpe med mindre, 
men mere konkrete opgaver. Det skulle gerne give lederne mere tid til arbejdet med 
spejderne. 
 
Vi håber at få styr på disse punkter, så vi kan komme i gang med at kigge på 
korpsets udviklingsplan som strækker sig over de næste 5 år. 
 
Herunder er kort korpsets udviklingsplan i hovedpunkter: 

Det Danske Spejderkorps, og gælder for 2020-2024. 

Udviklingsplanen har fokus på fem temaer, som beskrives således: 

I. Modige børn og unge (hovedtema) 
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at 
prøve nyt, mod til at være sig selv og mod på livet. 
  

II. Vildskab i naturen 
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som 
spejdere skal vi gøre begge dele. 
  

III. Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og 
hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en 
forskel for en bedre verden. 
  

IV. Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud 
udviklende og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og 
tilbyde forskellige måder at være engageret på. 
  

V. Urban Scouting 
I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor 
andel af børn og unge bliver spejdere. 

Håber I alle vil være med til at løfte denne opgave. Hvis alle hjælper er det kun en mindre 
del, vi hver især skal løfte. 
 
Udviklingsplan er godkendt 

                             
b) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af: 
kontingent.    

Budget 2020 
Rasmus og Fleus oplyser der i år er lavet et meget konservativt budget for 2020.  
Vi har været meget forsigtige i forhold til de tilskud vi regner med at få, i forhold til 
nye tilskudsregler der ændre sig løbende, fx mister vi tilskud til kørsel. Desuden 
kommer tilskud altid forskudt.  



Overtagelse til SAF betyder at vi frem over køre budget ind over samme system 
som rengskabet, så det bliver nemmere at sammenligne med regnskabet. 
SAF koster pt med det medlemsantal vi har nu 15.000 kr. for gruppen.  
Rasmus oplyser der er budgetteret med et minus på 27.500 kr. da der blandt andet 
pt. er ukendte tilskud, så bestyrelsen har været meget forsigtige med budgettet.  
Mette oplyser der de sidste år har været ansat en privat til at gøre rent i 
spejderhuset, det har givet mange opg. for kasseren i forhold til løn osv. derfor har 
vi besluttet at vi fra år 2020 betaler for rengøring ved et firma.  

           
b) Forelæggelse af planer for indeværende år, orientering om lejre. 

 
Fleus oplyser der i år er Vendelbo Jamborette hvor hele gruppen deltager.  
Der kommer blandt andet spejdere fra Norge, Sverige, Østrig, Sweit.  
Fleus deltager ikke denne gang som leder i gruppen men som lejrchef.  
 
 
  d) Regnskab overgår til SAF 

SAF koster pt med det medlemsantal vi har nu 15.000 kr. for gruppen.  
 
 
6. Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer.  

 Vi foreslår at vi fortsætter med 8 ialt. 4 forældre og 4 spejdere.  
 på nuværende tidspukt består bestyrelsen af:  
 Fleus, Emma, Nikoline og Michelle. 
 Mette, Rasmus, Helle og Henrik.  
Mette oplyser at antallet blev sat ned til 8 pers. i 2019 og har fungeret godt, derfor opfordre 
bestyrelsen til at dette forsætter i 2020.  
 
Dette er godkendt.  

 
7. Valg til bestyrelse 

af:                                                                                                                    
        a) Formand - på valg: Mette genopstiller ikke. Rasmus stiller op og er valgt.  
                    b) Forældre – på valg: Helle K stopper, Rikke S stiller op og er valgt. 

c) Valg af kasserer - Rasmus overgår til formandsposten. Maiken H stiller op 
(Regnskabet overgår til SAF – og foreslår at Maiken og Rikke tager kasserer 
posten sammen)  
Maiken H er valgt og det er godkendt at hun deler opgaven med Rikke.  

 d) Valg af ledere. Elisabeth og Fleus. Begge genopstiller. Begge er valgt.  
 e) Valg af ung: Emma og Michelle. Emma genopstiller, Michelle genopstiller 
for 1 år , Begge er valgt.  
 f) Valg af 2 suppleanter - Leder Tom stiller op. Forældre Anders Du Mont 
Thygesen. Begge er valgt.  

 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet. Mindst en ung.  

Michelle og Elisabeth stiller op – begge valgt.  
 

9. Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet d. 26 Marts.  Elisabeth, Nikoline, 

Carsten, Emma, Simon stiller op og er valgt.                                        
       

10 Valg af revisor - Bent Conradsen genopstiller og er valgt. 
Valg af revisorsuppleant – Kamilla Thomsen stiller op og er valgt. 
 

11 Eventuelt:  
Helle K. siger en tak til Mette S for at have været bestyrelsesformand i gruppen i ca. 
4 år og medlem af bestyrelsen i 6 år.   



Mette S har bidraget med altid at kunnet finde sponsorere, gaver og andet lignende 
til gruppen.  
Mette S får en færgebilet til Læsø, så hun kan få sit ønskede kurophold – dog er 
kuropholdet egenbetaling. (færgebilletten skal bestilles inden 6 mdr. ellers veksles 
den til en buket)  
Mette S siger tak til Per Rye for at være dirigent og tak til Elisabeth Andersen for at 
være referent.   

 
 

 


