
Grupperådsmødet 2022 
d. 15/2-2022 

 
Referat 

 

Der bydes velkommen af Elisabeth.  

Elisabeth oplyser at gruppelederne Carsten og Fleus er fraværende grundet corona. 

Bestyrelsesformand Rasmus er lige ledes testet positiv for corona – han er dog med via teams.  

Grundet fraværet af begge gruppeledere og bestyrelsesformanden er med via team, er det 

undersøgt ved korpset om det er ok at gennemføre grupperådsmødet og det er godkendt af dem.  

Elisabeth skal efter aftale med korpset høre grupperådet om de kan godkende at 

grupperådsmødet gennemføres, eller der ønskes et ekstraordinært grupperådsmøde senere. 

Ovenstående faktorer godkendes af grupperådet.  

  

1) Valg af dirigent og referent.  

 Per Rye stiller op som dirigent og Elisabeth L. A. stiller op som referent – Begge er valgt.   

2) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

 a) Først viser Signe og Cecilie A et lille powerpoint med billeder fra 2021, der blev blandt andet 

nævnt mikro/mini tur i maj, fælles sommerlejr i skovmandshytten, gruppeturen i september 

med temaet junglebogen, besøg på brandstationen, vintermøder hvor alle møderne foregik 

udenfor grundet corona  .  

b) Gruppelederne Carsten og Fleus har sendt en beretning, som Elisabeth læser op. 
2021 var året, hvor Corona blev en del af vores hverdag, men også mere en vi havde forstillet os 

Vi har kunne gennemføre rigtig meget i år og kun været nød til at lukke ned i korte perioder. 

Vi har skulle være mest muligt ude og det har udfordret især de yngste spejdere. Mange børn har også efterspurgt 
ture og dem har vi også af forsigtighed i perioder sat lidt på pause.  

Som I har oplevet, har vi nogle gange, haft nogle skrappere retningslinjerne, end dem vi er underlagt.  

Dette forsigtighedsprincip har vi brugt da vi ikke har ønsket at spejderne blev smittet hos os og spejderiet blev 
forbundet med superspreder.  

Vi har nogle gange været nød til at ændre på planerne i sidste øjeblik. Så stor tak for forståelsen og hjælpsomheden, 
der har været hos spejderne, forældrene og lederne. 

I 2020 oplevede vi en kæmpe opbremsning af alle vores aktiviteter. Det har været lidt svært at skubbe det hele i 
gang igen. Vi er kommet med nye tiltag i forhold til forældrehjælp i gruppen og det har I forældre taget godt til jer. 
Stor ros til jer og bliv endelig ved med det. 

Vi ser frem til et nyt år, hvor vi gerne skulle på divisionsturneringen, weekendture, sommerlejr og mere spejd og alt 
det sjove som vi plejer. 

Man er altid velkommen til at kontakte gruppelederne, hvis man har et spørgsmål. 

Glæder os til at se jer i gruppen i 2022. 

Spejder hilsener 

Gruppelederne  

Beretning fra gruppelederen er godkendt.  

c) Mikrogrenen og Minigrenen: Elisabeth oplyser hun vil fortælle om begge grene på en gang, 

da alle ved vi i 2021 valgte at gå sammen ledermæssigt i mikro og minigrenen og varetage 

begge grene.  



2021 har været året der er præget af rigtig mange udendørsmøder, som er blevet taget godt i 

mod af alle spejderne.  

Og god flok ungerne der er med på det vi laver.  

d) Juniorgrenen:  

Gode aktiviteter udendørs, gode unger der er mødestabile.  

Vi passer på hinanden med hygiejne, sprit osv.  

Juniorerne glæder sig over snart at skulle på tur og på stor sommerlejr. 

e) Trop – Tom giver en mundtlig beretning. Trop spejderne er en mere selvhjulpen alder, hvor 

lederne fungerer som en støtte, der har været meget aktivitet rundt om bålet og på løb, de savner 

aktivitet med kort og kompas, knob osv.  

Tom har desuden givet en mundtlig udgave af den skrevne fra Fleus som er sat ind her i 

referatet.  

Beretning fra troppen 2021  

2021 har været året hvor vi alle har vænnet os til at have en hverdag med Corona i nærheden. 

Vi har kunne have mange aktiviteter, men ikke på samme måde som vi plejer. Det kan vi godt 
mærke på tropsspejderne. 

Vi har hørt at troppen gerne vil lave Kolle Kolle igen. Hvor de bor i kollektiv i spejderhuset i et 
antal dage. Dog har vi på vores ture og de ugentlige møder oplevet at de ”ikke er opgaven 
voksen”. I troppen har vi talt om dette og spejderne kunne godt se dette. Spejderne har helt klart 
taget det til sig. 

Til gruppeturen fik vi en stor folk nye op. Efter ønske fra de daværende drenge i troppen, valget 
vi at lave 2 drenge patruljer. 1 med de nye og 1 med dem vi havde inden oprykningen. Det har 
givet os lidt udfordringer i forhold til patruljemøderne, hvor spejderne selv står for møderne. Vi 
laver lidt forsøg med programmet, som I nok har set i pløkken. 

Vi vil meget gerne have jer forældre til at hjælpe os. Det er ved at være en udfordring med at 
spejderne ikke har deres tørklæde og uniform med til møderne. Så det vil være dejligt hvis I vil 
hjælpe dem med at få dem med til møderne. 

Da vi kommer til at prøve os frem med nogle forskellige ting og andet nyt. Vil vi meget gerne at 
I kontakter os hvis spejderne kommer hjem med noget til jer, så vi kan gøre noget ved det. 

Man er alting velkommen til at kontakte os, ledere. Vi bider ikke. 

Spejderhilsener 

Tropslederne 

Tom, Mette og Fleus 

g) Seniorne 

Signe og Cecile A oplyser de har været corona ramt. 4 af seniorne er ledere i gruppen 

også, og de er geografisk noget spredt.  

De har arbejdet på at få seniorhytten gjort brugbar igen, så det ikke længere er et 

opbevaringssted. Der er blevet gjort grundigt rent, slebet gulve, malet og sat stige op 

til hemsen.  



h) Bestyrelsen 

  Rasmus oplyser der er kommet nye vedtægter i slutningen af 2021.  

 Disse kan findes på korpset hjemmeside, der findes også en kommenteret version på 

hjemmesiden.  

 Medlemstallet er nogenlunde stabilt 

 Tak til de forældre der er mødt op og ellers møder op til aktiviteter.  

 Ang. Mudder showet på P.pladsen, er grundet et firma der pt renser op i 

regnvandsbassiner i Gybels plantage. Firmaet er samarbejdsvillige, og har lovet at 

rydde op efter sig, når de er færdige.  

 Nogle har spurgt hvorfor de bruger vores plads, men pladsen er faktisk kommunens, 

som kommunen for kort tid siden har sat til salg. Bestyrelsen vil senere snakke 

sammen om evt. mulighed for at købe denne plads, da den kan ses som en 

udfordring for os som spejdergruppe, hvis der bliver bygget en stor fabrik på den 

plads.  

 Rasmus giver igen en tak til forældre. En stor tak til ledere for at være 

omstillingsparate i denne coronatid. 

 

 Per spørger ind til om det kunne tænkes man kan spørge kommunen om de vil 

sponsorere dette stykke jord de lige har sat til salg, da han er bekendt med at 

kommunen har givet et større beløb til et kommende sportsarrangement.  

 Dette vil Rasmus tage med videre til næste bestyrelsesmøde. 

  

Per Rye spørger til om alle beretninger kan godkendes og de kan de. 

 

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

 a) Anders ligger fokus på anden offentlig tilskud – 43.987,98 som er tilskud til taget, der skal 

laves i år, derved bruges de først i 2022, men fremgår af budgettet for 2021. 

 Årsregnskabet viser en stabil økonomisk gruppe.  

 Revisoren har været tilfreds ved gennemgangen.  

 Morten T. spørger ind til om gruppen har tænkt over at aviserne forsvinder i året 2023, og der 

oplyser Elisabeth at det har vi og der er nedsat en arbejdsgruppe for at kigge på dette.  

 Rasmus oplyser der er kommet mange gode ideer ind fra forældre osv. Til hvad vi gør i 2023, 

og dem har vi samlet ind og skal nu til at kigge nærmere på. Lederne skal kunne se sig ind i de 

ideer der skal gennemføres, da det er lederne der skal trække læsset lige som de har gjort ved 

aviserne.  

 Elisabeth oplyser at det er ledere fra de i forvejen eksisterende udvalg der er gået sammen i 

en arbejdsgruppe. 

Regnskab og status er godkendt af grupperåddet.   

4)   Behandling af indkomne forslag. 

  Der er ikke modtaget nogle forslag.    

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:                                              

 a) Gruppens udviklingsplan.  

Elisabeth oplyser at gruppen grundet corona ikke har haft mulighed for i det omfang der var 

ønsket at arbejde med udviklingsplanen fra 2020 og 2021 og derfor vil genbruge 

udviklingsplanen i 2022, i håb om at kunne komme mere i dybden med den.  

Gruppen har brugt krudtet på at jonglere corona og spejder i 2021.  



Udviklingsplanen for 2020/2021 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 jonglering af corona 
restriktioner. 

Udvikllingsplanen er godkendt  

b) Vedtagelse af budget for indeværende år - her under fastsættelse af kontingent. 

 * budget er sendt ud sammen med regnskabet d. 8/2 – en uge før mødet.  

Anders gennemgår budgettet i hovedpunkter.  

Kontingentet hæves fra næste kontingentopkrævning med 5 kr. grundet korpsets kontingent 

blev hævet med 3,70kr ved korpsrådsmødet i november 2021.   

Budget og kontingent 2022 er godkendt 

c) Fremlæggelse af estimeret budget for 2023 – her er den største forskel at vi kommer til at 

mangle indtægterne fra aviserne. 

Estimeret budget for 2023 er godkendt  

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

 Elisabeth henviser til den store årskalender der er i den seneste udgave af pløkken, hvor 

datoer for divi, sommerlejre osv. er oplyst.   

 Morten T. spørger ind til om gruppen måske kunne være interesseret i igen at deltage i sejlads 

med Jens Krogh. 

 Elisabeth oplyser det bliver taget med på næste ledermøde og så vil han høre nærmere der 

efter.  

6)   Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer.  



8 ialt.   -   4 forældre og 4 spejdere.  

7) Valg til bestyrelse af:                                                                                                                     

a) Formand—på valg:  

  Rasmus Østergaard – Genopstiller 

  b) Forældre – på valg: 

   Eva Østergaard - Genopstiller 

  c) Valg af 2 Spejder:  

   Elisabeth og Fleus - Genopstiller  

       d) Valg af 2 suppleanter:  

1 leder - Tom 

1 forældre – Morten Thomsen  

Alle er valgt 

Elisabeth oplyser at vi i dagsordenen har delt det mere op i grupper i forhold til valg, end der er 

tænkt frem over fra korpset, da vi ikke må udelukke nogle, da det kan have påvirkning på tilskudet 

fra DUF. Dagsordenen 2023 vil blive rettet til og vil ligge tættere på det der er vedtaget i de nye 

vedtægter.  

8) Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet som afholdes d. 18-20 nov. Mindst en ung.  

 - Følgende stiller op: Fleus, Karina og Signe & Cecilie som pakkeløsning.  

Signe/Cecilie blev valgt af grupperåddet til at deltage som en pakkeløsning som den unge 

deltager.  

Der blev lavet skriftligt valg imellem Fleus og Karina. Der var 12 stemmeberettigede til stede – 

11 stemmer gik til Fleus.  

Fleus og Signe/Cecilie er derfor valgt til at deltage på korpsrådsmødet 2022. 

9) Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet som afholdes d. 31/3  

 - Følgende stiller op: Mette, Karina T, Elisabeth, Rasmus Ø, Anders T stiller op og er valgt.  

10) Valg af revisor og revisorsuppleant.  

 a) Bent Conradsen stiller op igen som revisor og er valgt. 

 b) Morten Thomsen stiller op som revisorsuppleant.  

11) Eventuelt:  

Der er spurgt ind til vedtægtsændringerne med at man ikke må nævne hvordan fordelingen er i 

dagsordenen og om det har betydning for opdelingen i fx troppen.  

Elisabeth oplyser at lignende spørgsmål blev stillet på korpsrådsmødet i 2021 og her blev det 

oplyst at det ikke havde nogle betydning.  

Rasmus siger tak til dem der er fremmødt og oplyser Karina har 35 års jubilæum som spejder 

og Elisabeth har 25 års jubilæum som spejder – de vil få en erkendelighed næste gang det er 

muligt at mødes fysisk.  

Per siger tak for han igen måtte være dirigent til grupperådsmødet.  

Elisabeth takker af.  

 

 

 

Underskift dirigent Per Rye ___________________________________  

 

 

Underskrift formand Rasmus Østergaard___________________________________ 
  
 


