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Referat 
1. Valg af dirigent og referent 

• Dirigent:  Pernille Justesen 

• Referent:  Rikke Richtendorff 

• Dagsorden godkendt med tillæg - (Punkt 8 og 9) 

 

2. Beretning 

• Susanne: 53 medlemmer. 40 børn. 

Stor ros til engagerede spejderledere, der driver et flot spejderarbejde i Hammershøj. 

Beretning kan læses i vedlagte folder. 

• Max: Der skal bruges kræfter på at skaffe ledere og hverve børn.  

• Bente - mikro leder: Mærker: Skattejægermærket, der snuses til knob og spejderlivet på en 

legende måde. Der er 4 mikro spejder. D. 20.-24. maj planlægges tur. 

• Max - mini leder: En energisk flok børn, der forberedes til at blive juniorer. Der trækkes på 

erfaringer / hjælp om onsdagen hvor der er spejder på samme tid som junior. 

• Sissel - Junior leder: er lille flok på 6, hvor der kun er en stor tilbage, der så der skal terpes 

til ”Divi” Der er en patrulje. Samarbejdet bliver der lagt vægt på.  

Fælles sommerlejr for de mindste grupper.’ 

• Jesper - troppen: Der var en patrulje med på divi for 1. gang. Troppen har været med til at 

arrangere ”Sov ude” og sommerlejren 2019.  

Der arbejdes efter ”Forløbstanken”.  

På sommerlejren blev der lavet diverse spejder aktiviteter og de var på Heik.  

Der er pt. 18 tropspejdere og de er delt i 2 patruljer. 

Der arbejdes med FN¨s Verdensmål.  

Desuden gøres der klar til divi ved at øve almindelige spejderfærdigheder. 

Der planlægges ”Sov ude” d. 2. maj. 

 

3. Kasserens beretning v. Annette Lillendahl. 

• Der arbejdes med at finde løsninger på pengeskabene aktiviteter. Det er bl.a. ved 

sponsorater, ansøgninger om tilskud og aktiviteter der kræver hjælp til spejdere og 

forældre. 

• OK benzin kort giver direkte sponsorat hver gang der tankes. 

• Regnskabet er vedlagt, - en folder. 

Der skal bilag med når der eksempelvis søges til sommerlejr. 

Indtægterne til sommerlejren fra spejdernes egenbetaling er ikke kommet med i 

regnskabet. 

Viborg Kommune giver 80% tilskud til eks.vis sommerlejr. Der skal søges i god tid forud for 

lejr. 

• Debat om problematikker i forhold til ansøgninger om tilskud. Det er dog noget der ligger 

på et højere niveau end ved gruppen, nemlig politisk. 

• Viborg Kommune har givet tilskud til benzin til græsslåning. 

 

 



Spejderne i Hammershøj 
Generalforsamling 25. januar 2020 i Spejderhuset, Jernbanegade 27, 8830 Tjele 

 

4. Indkomne forslag 

• Det er foreslået at rykke kontigent betaling fra spejderne til forudbetaling. 

Forslaget er vedtaget. 

 

5. Gruppens fremtid 

• Planer om arbejdsdag til hjælp med vedligehold - planlagt til d. 16. maj 

• Juletræssalg til december, nye ideer i støbeskeen i samarbejde med Kronhoy Design. 

• Hvervning af ledere og spejdere 

• Sov ude d. 2. maj. 

• Sommerlejr 

• Divisionsturnering 24-26. april. 

• Øko dagen 19. april 

• Sct. Hans 23. juni 

 

6. Antal bestyrelsesmedlemmer 

• Annette vil gerne forsætte som kassere, men udenfor bestyrelsen. 

• v. Susanne 

Der er ca. 4-5, møder om året.  

Der er spejderledere med til møderne ud over bestyrelsesmedlemmerne. Der er en god 

stemning på møderne og det fungerer rigtig godt. Det er her at beslutninger træffes for 

gruppen. 

 

7. Valg til formand der samtidig vælges til bestyrelsen 

• Jens Frederik er valgt til formand 

• Valg af 4 til bestyrelsen 

1 for 1 år 

3 for 2 år 

• Malene Tune vil gerne tage 1 år 

• Rikke Richtendorff vil gerne tage 2 år 

• Jens Frederik vil gerne tage 2 år 

• Johnnie Ardal vil gerne tage 2 år 

• Henritte Plesner vil gerne være suppleant 

• ALLE er valgt 

 

8. Valg til korpsrådet 

• 2 repræsentanter 

• Mia Bengtsen og Jesper Bengtsen er valgt 

 

9. Valg til divisionsrådet: 

• Peter Friis 

• Bente 

• Sissel 

• Steffen 

• Max 
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• Alle er valgt 

 

10. Repræsentantskabsmøde til Vissing hyttens bestyrelse 

• Max og Sissel er valgt 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

• Flemming Kammersgård er valgt som revisor 

• Esmat Guindy er valgt som revisor suppleant 

 

12. Beretning fra større arrangementer i gruppen 

Der er høstet gode erfaringer med fælles arrangementer for gruppen, så det vil der være fokus på i 

årets planlægning. En enkelt overnatning har også været en succes. 

 

13. Eventuelt 

• ELRO dage som mulighed for pengeskabene aktiviteter - det ligger i maj. 

• Arrangementer som ”Spejder for en dag” 

• Turneringsaktiviteter eller foredrag som eks. at få en ”Nak og æd” til at kokkerere og 

fortælle 

• En lille tale med en kæmpe stor tak til Susanne for det engagement hun har lagt i at være 

formand og få stablet det nye spejderhus på benene. 

 

Referat ved Rikke Richtendorff 


