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Referat Grupperådsmøde, Generalforsamling 

21. februar 2018 

 

1) Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Flemming Kammersgaard 

Referent: Christine Birket 

 

2) Formandens og ledernes beretning  

Formanden gennemgik sin beretning, og lagde vægt på, at 2017 har været et meget 

begivenhedsrigt år. Byråd vedtog endeligt i marts 2017, at gruppen kunne købe huset i 

Jernbanegade. Det har været fantastisk at komme i eget hus, som gruppen overtog 1. 

maj 2017.  

Der er brugt en del energi på renovering af huset, herunder udskiftning af alle vinduer. 

Projekter på vej er ny varmepumpe, brændeskjul, raftegråd og bålhytte. Formanden 

sagde tusind tak til ledere og forældre for hjælp med istandsættelsen.  

Derudover lød en tak for stort fremmøde til fejringen af hus, jubilæum mv. Sankt Hans 

Aften – tak for gaver, kort og en god tale. Det er dejligt med så stor opbakning, som 

gruppen også oplevede til Nytårsparaden, hvor der var over 90 deltagere.   

 

Gruppen tæller nu 68 medlemmer: 57 børn, 11 ledere, hvilket er et flot antal for et lille 

lokalsamfund. 

 

Formanden sluttede af med en tak til lederne for indsatsen, og særligt til Gunnar 

Lanng og Flemming Kammersgaard for hjælp med huskøbet.  

Yderligere se formandens beretningen folderen: Generalforsamling 2018.  

 

Mikro 

Frederik kom med en kort beretning for mikro’erne, som tæller 11-12 spejdere, og 

mødes 1 ½ time hver mandag. Der er stabil flok med spejdere fra flere skoler i området.  

 

Mini 

Bente fortalte om mini spejderne, som der er 11 af. De har haft et fantastisk år, hvor de 

har haft stor succes med Hike. Også her er der stabil fremmøde. Lederne takkede for 

forældrenes støtte i forbindelse med forskellige aktiviteter og lejre.  

 

Junior  

Max fortale om junior spejderne, som er gået fra otte til 22 spejdere, hvilket har været 

en omvæltning, men der en god dynamik, hvor alle kan samarbejde på tværs.  

Juniorerne arbejder meget med selvstændighed og færdigheder, som skal bruges i 

Divisionsturnering, hvor juniorerne skal klare sig selv uden hjælp fra lederne.  

 

Trop 
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Henrik fortalte om troppen, som er en lille gruppe på fire spejdere, med to ledere. Der 

kommer dog nye, når der er oprykning til oktober.  

Arbejder efter forløbstanken – dvs. spejdere kan selv være med at udvikle hvad og 

hvordan de arbejder, og om de har gjort det, som de havde tænkt sig. Processen deler 

indflydelse og ansvar ud, og spejderne løfter det godt.  

Troppen har haft socialuge, hvor de bor sammen i en uge og klare sig selv. Lederne 

opfordrede til at trop-spejderne deltager i PLAN-kursus i uge 42, gruppen betaler for 

deltagelse.   

 

Klan  

Mia fortalte at klanen fokus er på initiativ, hvor de seks spejdere selv skal tage 

initiativ til de aktiviteter, som de også er med til at planlægge.  

De fortsætter forløbstanken, og arbejder både med længerevarende og kortere 

projekter, herunder SpejderPursuit og arrangering af aktiviteter for de andre grene.  

 

3) Kassererens beretning – årsberetning og budget 

Kassereren gennemgik regnskabet. Huset i Jernbanegade har i 2027 i alt kostet: 

408.957,05 kr.  

Den nye egenkapital er 509.122,60 kr.  

 

Det blev bemærket. at lokaletilskud reguleres forskudt, derfor reguleres der først ind, 

efter det stigende medlemstal, næste år.  

 

Der blev spurgt ind til Bittens minde. En mindefond til minde for Møller Andersen’s 

datter: Bitten. Spejderne modtager renterne fra fonden mod at skulle ligge en buket på 

graven hvert år.  

Beløbet er dog så lille, at fonden efterhånden ikke giver mening mere. Man kan tage 

kontakt til Civilstyrelsen ift. at få ophævet fonden, så penge kan frigives til anvendes 

af spejderne.   

 

Regnskabet blev godkendt.  

 

4) Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 

a. Forelæggelse af planer for indeværende  

Gruppen vil bruge 2018 på at gøre huset færdig indvendigt og udvendigt ift. 

eksisterende projekter, samt søge flere penge fra fonde og sørger for tilladelser.  

Der er søgt penge hjem fra Elro fonden til ny belægning foran huset.  

Der er søgt penge til bålhytte, som skal ligge på lejet jord (Kommunen er ejer). 

Byggetilladelse skal i hus, og derfor forventes byggeriet først sat i gang i 2019 

b. Beslutninger i øvrigt 

Ingen at referer. 
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6) Fastsættelse antallet af bestyrelsesmedlemmer 

I dag er der valgt 4 bestyrelsesmedlemmer, alle blev valgt sidste år. Derfor vil deres 

periode udløbe samtidigt næste år. Gruppen kunne godt tænke sig 5-6 medlemmer i 

alt, gerne valgt forskudt.   

Ledermøder og bestyrelsesmøder bliver skilt ad. Der kommer 4 årlige 

bestyrelsesmøder, hvor en lederrepræsentant fra hver gren deltager. Bestyrelsen har 

ansvar for gruppens økonomi og pengeskabende aktiviteter, men ikke for at udføre 

aktiviteterne.  

 

7) Valg til bestyrelsen  

a. Der skal vælges kandidater til bestyrelsen  

Valgt: Rikke Richtendorf 

Bestyrelsen har derfor nu 5 medlemmer 

b. Der skal vælges formand 

Vi forventer at have forslag til navne på plads inden mødet 

Valgt: Susanne Molbæk 

 

8) Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådet  

Jesper og Henrik 

 

9) Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet  

Henrik, Jesper, Sidsel, Max og Mia 

 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor: Flemming Kammersgaard 

Revisorsuppleant: Esmat Guindy 

  

11) Beretning fra større arrangement tilknyttet gruppen  

Se formandens årsberetning. 

 

12) Eventuelt  

Indtægtsforslag: levering af afregning til Fjernvarme – to gange årligt. Juni 

(årsberetning)+ sidst september (indkaldelses generalforsamling) – Flemming 

Kammersgaard undersøger om der er mulighed for at spejderne kan varetage opgaven.  

 

Forældrene roste lederne for godt arbejde.  

 

Forældre roste initiativ med folder, og foreslog om den kunne komme på hjemmesiden 

også inklusiv info om nyvalg.  

 

 


