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Rasmus byder velkommen og fortæller om de tekniske ting omkring dette møde, da det for 
første gang afholdes via Microsoft Teams, og ligger op til vi hjælper hinanden igennem 
dette. Der vil under mødet vises dias på skærmen, for at hjælpe alle med at holde styr på 
hvor langt vi er kommet.  
 
Der ud over oplyser Rasmus følgende praktisk.  

 Dagsorden vil blive gennemgået slavisk ved hjælp af de næste slides.   
 Når der skal genkendes fx regnskab eller stemmes nye ind vil der blive 1 minuts 

pause, hvor man har mulighed for at komme med indsigelser til valget, hvis 
ingen har det inden for dette minut, vil emnet eller personen være valgt. I 
mellemtiden vil der blive vist nogle billeder/en film fra DDS på skærmen.   

 Skulle der opstå kampvalg, vil der blive åbnet op for et stemmemodul, dette vil vi 
gennemgå med jer hvis det bliver nødvendigt 

 
Skulle nogle have tekniske udfordringer kan Elisabeth kontaktes på Tlf: 25602771.  
Dette er også lagt op på Facebook.  
 
Den officielle del går efterfølgende i gang.   
 

1) Valg af dirigent og referent.  

Emma stiller op og er valgt til dirigent og Elisabeth stiller op og er valgt som 

referent.  

2) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

Lederne har i år valgt at lave en video som beretning i stedet for en skriftlig 

beretning. Videoen er vist inden grupperådsmødet og lægges efterfølgende på 

Facebook.  

Bestyrelsesformand Rasmus oplyser at meget arbejde i gruppen er gået op i 

corona, hvilker har gjort gruppen har været knap så aktiv med lejre og lignende som 

den plejer. Rasmus oplyser at vi trods corona er gået frem i medlemstallet siden 

samme tid i 2020.  

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

Årsregnskab er sendt ud på mail d. 31/3 og vil derfor ikke blive vist på skærmen.  

Rasmus tager nogle enkelte poster frem fra regnskabet og giver en uddybende 

forklaring.   

 

Indtægter: 

Post 1060 Aviser: 34.719,30 – viser en massiv tilbagegang i forhold til 2019. Dette skyldes 

vi ikke har fået søgt om en garantipris, dette har vi fået gjort i foråret 2021 og vil komme 

med i rengskabet for 2021. Vi har fået ca. 60.000 kr i garantipris.  

Post 1070 Juletræer: 55.780,00 – ser ud til at juletræer har været en noget mere 

indtægtsgivende post i 2020 ind i 2019, dette er fordi der er blevet ryddet op.  

Indtægter og udgifter lå sammen i 2019, dette er delt op i 2020 

Post 1095 Diverse indtægter: 62.195,48 her høj da gruppen har modtaget 

forsikringspenge i december som ikke var vores, disse er sendt retur i 2021 

 



Post 4010 Andre skyldige poster: 46.993,90 Det er en post vi har sat ind, for at regnskabet 

skal være så retvisende som muligt. Det skyldes at Alm. Brand Forsikring (der håndterer 

alle DDS’s forsikringer) har indbetalt en forsikringssum til os, som ikke var til os! Den sum 

er betalt tilbage til Alm. Brand lige efter årsskiftet. Det fremgår derfor 2020 budgettet 

samlet set som et samlet plus på 46.993,-hvor det i realiteten burde være et 0,-. Derfor har 

vi sat en ”skyldner-post ind, så regnskabet er så retvisende som muligt.  

Vi har kontaktet Alm. Brand Forsikring og bedt dem stramme op på deres udbetalinger.  

 

Udgifter: 

Post 2016 Sommerlejr: -27.070,99 har i 2020 været dyr, men da der havde været lukket 

ned i et stykke tid grundet corona, prioriterede gruppen, at der blev lavet en god 

sommerlejr.   

Post 2026 Gruppetur: 1.517.54 har i 2020 givet + i stedet for minus er fordi vi har fået 

puljemidler.  

Post 2059 Juletræer: -35.044,54, juletræerne har givet et mindre overskud end i 2019, i 

2020 har overskuddet været 20.000. Grunden til dette har været gennemgået på leder og 

bestyrelsesmøder og grunden kan måske være corona da flere har haft tid til at fælde 

deres eget træ, i stedet for at købe et der var fældet på forhånd.  

 

Rasmus oplyser vi stadig er en sund og stabil spejderforening 

Vi har haft gang i det store oprydningsarbejde i kontoer. Blandet andet fordi der kommer 

flere gebyrer ved banker på alle kontoer, så færre kontoer = færre gebyrer 

 

Regnskab er godkendt.  

 

4) Behandling af indkomne forslag.   

Ingen modtaget. 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:                                               

 

a) Gruppens udviklingsplan.     

Gruppeleder Fleus oplyser at gruppen grundet corona ikke har haft mulighed for at 

arbejde med udviklingsplanen fra 2020 og derfor vil genbruge udviklingsplanen i 

2021. Udviklingsplanen for 2020 gik ud på at arbejde med fokuspunkterne i 

Korpsets udviklingsplan for 2020-2024.  

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. 
 
Og så vil gruppen arbejde med at komme tilbage til en hverdag uden corona. 
Udviklingsplanen er godkendt.  
 
 b) Vedtagelse af budget for indeværende år - her under fastsættelse af kontingent.              

 

Budgettet er sendt ud sammen med regnskab d. 31/3. Derfor vil det ikke live blive vist 

på skærmen. Rasmus oplyser at nogle indtægter er hængt op på udgifter for 2020, 

som fx tilskud fra kommunen. Der er budgettere med et underskud, men vi er 

forhåbningsfulde i forhold til det nok skal ende godt. 

Budget er godkendt.  

 

 c) Forelæggelse af planer for indeværende år - orientering om lejre.  

Fleus oplyser der har været ledermøde og der er fastsat nogle datoer for kommende 

arrangementer så der er noget at planlægge efter, men der holdes lidt igen i forhold til 

udmeldelse af arrangementer, da corona fortsat kan gøre gennemførelsen vanskelig.  

Sommerlejr seddel kommer ud i næste uge.  

Gruppetur i efteråret giver muligvis problemer i forhold til konfirmationer, men Hvide 

Klit har været booket i 2 år, og det er ikke en bookning der kan laves om, da mange 

benytter den hytte.  

 

6)   Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer. 8 i alt.    

 

      4 forældre og 4 spejdere. Rasmus informere om sammensætningen og giver plads til 

folk kan komme med indsigelser.  

 

7) Valg til bestyrelse af:                                                                                                                    

a) Forældre – på valg: 

Rikke Skovgaard stopper: Mikro forældre Lene Mellergaard 

Hansen stiller op.  

   Henrik Haugaard stopper: Eva Østergaard stiller op for 1 år. 

 b) Valg af kasserer:  



   Maiken Hougaard stopper. Anders Du Mont Thygesen stiller op. 

      c) Valg af 2 unge:  

   Emma & Michelle stopper. 

   Signe og Cecilie Stiller op. 

      d) Valg af 2 suppleanter: 1 leder – Tropsleder Tom Jensen stiller op og vælges. 

 

Der blev vist 1 film og der kom ingen indsigelser.  

Ovenstående blev godkendt.  

 

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

 

Mikroleder Elisabeth Andersen og Seniorer Signe og Cecilie stiller op, og vil gerne 

begge afsted sammen, hvilket er godkendt af bestyrelse, hvis de skulle live valgt, dog 

usikkert hvem der får stemmeretten, men dette vil blive aftalt efterfølgende. 

Ingen modkandidater.  

Elisabeth og Signe + Cecilie blev valgt (Det blev også godkendt at Signe og Cecilie 

efterfølgende finder ud af hvem der tager afsted med stemmeret.) 

 

9) Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet  

Mikroleder Carsten Thorvald, Mikroleder Elisabeth, Mini leder Nikoline, Formand 

Rasmus og mette mellergaard stiller op, alle blev valgt.  

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Bent Conradsen stiller op som revisor og Kamille Thomsen stiller op som 

revisorsuppleant. Begge lev valgt.  

 

11) Eventuelt:  

Rasmus siger tak til Henrik for 2 år i bestyrelsen, Emma for 3 år i bestyrelsen og 

Michelle for 5 år i bestyrelsen.  

Carsten har 35 års og Nikoline har 20 år jubilæum som spejder. 

De vil alle senere få en gave.  

 

Tak til alle og vi glæder os til en normal hverdag.  


