Grupperådsmøde
den 22. februar 2017 kl. 17.00-19.30
Torvehallen, Hammershøj
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tina Bengtsen
Referent: Christine Birket
2. Formandens og ledernes beretning
Formanden, Susanne Molbæk Frederiksen aflagde beretning. Hammershøj gruppe er en
meget velfungerende gruppe bestående af 78 medlemmer, hvoraf 69 er børn. Den drives
af dygtige og engagerede ledere, som lærer børnene færdigheder, som de umiddelbart
ikke kan få andre steder, og som er gode at have med sig senere i livet.
Formanden fortalte om flere af årets aktiviteter herunder årlig Øko-dag hos Ny
Lundgård, Divisionsturnering, Soppefest, Skt. Hans i regnvejr, sommerlejre og en
fantastisk gruppetur til Mariager. Året blev sluttet af med juletræssalg og Nytårsparade.
Formanden orienterede om, at gruppen forventer snarligt at kunne få tilsagn til køb af
den tidligere børnehave Brevduen beliggende på hjørnet af Jernbanegade og Høegsvej i
Hammershøj by.
Formanden sluttede af med at takke forældrene for opbakning og praktisk hjælp til
gruppen, samt tillid til gruppen, ved at sende deres børn afsted på mærkelige lejre. Tak
til lederne for deres store engagement og for at trække et stort læs i hverdagen. Tak til
Gunnar Lanng for at få økonomien til at hænge sammen og Flemming Kammersgaard for
hjælp i processen med nyt gruppehus.
Ledernes beretning
Troppen: 12-16 år (9 spejdere + 3½ fra Klanen) Ledre: Jesper Bengtsen og Henrik
Hornum
Fortalte om årets forskellige aktiviteter herunder socialuge, soppefest, sommerlejr og
forberedelse af oprykning. Specielt socialuge har været en stor succes.
Der arbejdes med forløbstanken, hvor spejderne selv er med til at planlægge et forløb og
udvikle en aktivitet. Der er blevet arbejdet med friluftsliv udvidet og håndværk ekspert.
Junior 10-12 år (7 spejdere) ledere: Sissel Moesgaard, Peter Laursen og Max Laursen
Har fokus på at træne basale spejderfærdigheder og lære at være selvstændige. At lære
at gøre ting selv, og at ville selv. Madlavning har været meget populært, og spejderne har
villet lære mange ting, hvis der er gevinst i form af et måltid ☺
Derudover har spejderne beskæftiget sig med en lang række aktiviteter, herunder en 2.
plads ved junior divisionsturneringen.
Mini 8-10 år, (19 spejdere) ledere: Benny Laursen, Bente Greve og Ann Perhson
Minierne er en stor flok, hvor mærker til uniformen er en god gulerod for aktiviteterne.
Spejderne har ligeledes deltaget i en lang række arrangementer herunder Havens dag,
hvor der bages pandekager hos Ellengård (40l pandekagedej!), en 3. plads ved Mini-Heik
og en 2. plads ved divisionsturnering.

Lederne for denne gruppe har ikke mulighed for at deltage i Spejdernes Lejr, men
spejderne har mulighed for at komme med de andre afsted.
Mikroerne 6-8 år, 12 spejdere (mandage 17.30-18.30), Jens Frederik Frederiksen, June
Axelsen og Henrik Mathiesen
Planlægger at skulle med på Spejdernes Lejr.
3. Kassererens beretning – herunder årsregnskab og budget
Resultatopgørelse for 2016:
Indtægter: 121.152,56 kr. et fald på omtrent 22.000 kr. ift. 2015
Udgifter: 94.627,31 kr. fald på omtrent 10.000 ift. 2015
Resultat: overskud på 26.525,25 kr. fald på omtrent 8000 kr. ift. 2015
Balance 2016:
Aktiver og Passiver: 470.592,05 kr.
Aktiver primært konti i Jutlander Bank og værdi på lokaler
Passiver primært egenkapital
Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid Herunder:
1. Forelæggelse af planer for indeværende år
▪
Nyt spejderhus
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling,
spejderarbejde.
▪
Spejdernes Lejr 2017 - Deltage i Danmarks største spejderlejr nogensinde.
Nyt spejderhus. Processen har stået på i 4-5 år, og der har været forhandlinger med
kommunen i 3 år. Gruppen har fået mundtligt tilsyn fra kommunen på at kunne købe
’Brevduen’, men der mangler formel godkendelse, som forventes primo marts. Der
planlægges med overtagelse 1. april eller senest 1. maj 2017.
Gruppen køber kun selve huset og en lille grund, samt brugsret til arealerne omkring dvs.
arealerne skal være offentlig tilgængelige. Gruppen kan selv finansierer købet af huset og
får ikke behov for at optage lån.
Gruppen har talt med andre foreninger om at kunne anvende hus og grund, når gruppen
ikke bruger huset.
Gruppen beder om forældrehjælp til maling af huset og indflytning.
Gruppen er desuden ved at søge midler til renovering af huset, da vinduerne behøver
udskiftning.
Gruppen har planer om at opfører bålhytte og bordbænkesæt, som vil blive offentlig
tilgængelige. Gruppen har fået en donation fra Vorning og Omegns Sparekasses Fond på
80.000 kr. til formålet, som kan dække udgifter til byggematerialerne. Derudover ansøges

Friluftsrådet om midler til opførslen af bålhytten (så gruppen kan bruge sine kræfter på
huset i stedet).
Gruppen er sagt op i huset i Vorning den 1. maj 2017 og skal være ude senest den 1.
august 2017.
Spejdernes Lejr 2017 bliver afholdt ved Sønderborg, og der forventes et deltagerantal på
40.000 spejdere. Informationsmøde blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen.
Årets store begivenheder: 70 års jubilæum + indvielse af spejderhus + Skt. Hans. Der
planlægges med at slå det hele sammen til Skt. Hans.
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen
3 forældrerepræsentanter:
Annette Liljendal
Johnny Arendal
Jesper Danielsen
Formand - Susanne Molbæk Frederiksen
Leder fra alle grene – afventer
Gruppeleder – her skal vælges en ny blandt lederne.
8. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
Jesper Bengtsen og Mia Bengtsen
9. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet
Henrik Hornum, Sidsel Moesgaard, Mia Bengtsen, Jens Frederik Frederiksen, Jesper
Bengtsen
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Flemming Kammersgård
Revisorsuppleant: Esmat Guindy
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.
Se beretning fra formand og ledere.
12. Eventuelt
Forælder opfordrede gruppen til at se på hjemmesiden/facebook med nye øjne, der er
meget viden, som er indforstået.

