
Indkaldelse til Grupperådsmøde søndag d. 11. februar 2018, ca. kl. 10.15 – 11.15.
Sted: Spejdergården

Grupperådsmødet er spejdergruppens øverste organ. Det svarer til en generalforsamling i andre 
foreninger. Det er her, I kan komme og høre om de overordnede rammer for vores spejdergruppe, 
stille spørgsmål og komme med forslag til bestyrelse og spejderledelse. 

Vi er en spejdergruppe i stadig vækst med livlige spejdere, gode fysiske rammer, en sund økonomi, 
en velfungerende bestyrelse samt en engageret og dedikeret ledergruppe. Kom og hør lidt om, hvad 
vi har bedrevet i 2017 samt hvad planerne er for det kommende år! 



Fortsat trivsel og engagement på alle niveauer er centrale nøgleord – kom og giv jeres input til, 
hvordan vi skal arbejde med dette fremadrettet! I det hele taget er vi som bestyrelse og ledergruppe 
altid meget interesseret i at få ris og ros fra jer forældre, og på Grupperådsmødet er der en oplagt 
mulighed herfor. 

Hvis I har forslag til behandling på Grupperådsmødet, bedes I fremsende disse til formanden senest 
14 dage inden mødet pr. mail: formanden@spejd.com. Mødets dagsorden finder I på næste side.

På hjemmesiden www.spejd.com under ”Om Gruppen” og ”Grupperådsmøde” kan I finde materiale
fra de seneste års grupperådsmøder, herunder beretninger, regnskaber og budgetter, referater, 
årsplaner mv.

Bestyrelsen ser frem til at møde jer!

Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Referat:

0. Opstart og kort præsentation af bestyrelsen

1. Valg af dirigent (Thomas Frisgaard) og referent (Marie-Louise Kragelund)

Dirigenten konstaterede at reglerne for afholdelse af mødet var overholdt – herunder at 
mødet var indkaldt 3 uger før mødet og at dagsordenen indeholdt de punkter, som korpset 
(landsorganisation) har udstukket overordnede regler for.

2. Kort beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

http://www.spejd.com/
mailto:formanden@spejd.com


Beretning fra bestyrelsen ved formand Ole Andersen:

I stedet for at gennemgå referaterne fra bestyrelsesmøderne blev det valgt, at bruge 5 
minutter på at fortælle hvad bestyrelsens rolle er - ud fra en forestilling om, at de fleste 
måske ikke helt har kendskab til denne:

Bestyrelsen har ansvar for, at: (Uddrag) 
1. Lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier
2. Gruppens økonomi 
3. Følge op på grupperådets beslutninger 
4. Udvikle gruppen 

Formål OG ARBEJDSGRUNDLAG 
”Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, 
selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et 
medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.” 

Værdier - KAFSU ER Vores Blå Værdier 
1. Kammeratskab 
2. Ansvar 
3. Friluftsliv 
4. Sjovt 
5. Udfordrende 

SPEJDERMETODEN - vores aktiviteter bygger på et eller flere af disse otte 
elementer: 
1. Oplevelser 
2. Learning by doing 
3. Patruljeliv 
4. Friluftsliv 
5. Værdier 
6. Medbestemmelse og ansvarlighed 
7. Aktiviteter og færdigheder 
8. Samfundsliv 

Der var tilfredshed med beretningen og selvom det måske kunne virke lidt ”langhåret” gav 
det mening. Det er ovenstående, der er bestyrelsens målestok for om vi lykkes i den daglige 
planlægning og gennemførelsen af arrangementer.

Kortfattet opsummeret vil bestyrelsen vil gerne bidrage til, at det er sjovt at være spejder, 
spejderleder, hjælper, medlem af hygge- og byggeudvalget, medlem af bestyrelsen osv.

Det er bestyrelsens vurdering, at det i øjeblikket er sjovt at være spejder. Vi har aldrig været 
så mange spejdere, haft så mange gode ledere og så god en gruppeleder og så gør det jo 
heller ikke noget at vores økonomi er robust og giver nogle muligheder for understøtte 
spejderarbejdet på den fede måde. Bestyrelsen vil dog gerne tildele en særlig ros til vores 
spejderledere og hjælpere, som hver uge giver vores børn gode oplevelser. Det er altså 
superfedt. 



Vi vil som bestyrelsen gerne understøtte den gode energi vi har i vores gruppe – også 
kommunikationsmæssigt. Hvis nogle har været med i nogle år og har bemærket en forskel er
det ikke tilfældigt, men meget bevidst. 

Vi vil derfor ikke ”tale dunder” ift. at hjælpe til ifm. arbejdsdage osv. Vi kan faktisk godt 
forstå, at mange ikke har tid eller overskud i en travl hverdag til at deltage noget ekstra. Men
vi er selvfølgelig superglade for alle dem, som har muligheden for at give en hånd med. 

Vores mål er, at gøre indsatserne selvvalgte og lystbetonede og der er altid plads til en som 
vil give en hånd med, men det må aldrig blive sådan at ”hvis man rækker en lillefinger – så 
tages hele hånden”. Hvis det hele bliver pligt mistes gejsten – og så er det ikke så sjovt. 

Nogle bager kage til et arrangement, nogle kører vores spejdere på spejderlejr, nogle vil 
gerne stå i køkkenet på gruppeturen, nogle vil gerne deltage i bestyrelsesarbejde, nogle vil 
gerne hjælpe med at bygge et raftestativ, nogle vil gerne hjælpe med noget udendørs 
belysning, nogle sætter lige en isolerende væg op på en weekend, så dette rum kan holdes 
varmt på en kold dag osv. 

”Alle bække små gør en stor å” – så vi synes det er megafedt når folk har lyst til at bidrage 
til fællesskabet og understøtte arbejdet for vores børn. 

Men det overordnede budskab i bestyrelsen skal være – her går det går – og vi prøver hele 
tiden på at gøre det endnu federe at være spejder! 

Beretning fra gruppen ved gruppeleder Birgitte Simonsen: 
Spejderåret 2017: lederne startede med en tur, hvor de planlagde første halvdel af 
spejderåret. Aktiviteterne har stået på fx at undersøge uglegylp, at uddanne de ældste til 
demensvenner, en gruppetur, hvor der blev rejst verden rundt, besøg af TV2-Salto, 
sommerlejr til Skansen ved Hals, deltagelse i Spejdernes Lejr (hvor regntøjet blev testet godt
og grundigt), naturens dag, deltagelse i spejderløb (en patrulje vandt både løbet og ”turn-
out”, dvs. samarbejde), salg af juleneg og lodsedler og  mange, mange mærker (tørklæde 
hver dag, shorts i et år, regnbue-is, bacon, gå langt i bare tæer, bade året rundt osv.). Det er 
vigtigt, at forældrene tager en snak med børnene om mærkerne, før der gives grønt lys. 

Vi har været heldige at få mange gode tilskud fra fonde i år, så vi har nu også fået en 
bålhytte. Vi bruger facebook meget til kommunikation, så det er en god ide at følge vores 
gruppe på facebook. Se i øvrigt Cimbrerluren, februar 2018.

Beretningerne blev godkendt.

3. Kort fremlæggelse af årsregnskab 2017 og status for det foregående år til godkendelse (pga. 
nyt regnskabssystem har det først været muligt at fremlægge regnskabet på selve mødet). 
Kasseren gennemgår regnskabet. Underskuddet skyldes, at kommunen ikke har udbetalt 
lokaletilskud. Reelt er der derfor et overskud på 10.000 kr. 

Ingen kommentarer. Godkendt.



4. Budget 2018 samt kontingentfastsættelse til godkendelse. Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent: Mikro, mini, junior, trop og klan 600 kr. pr. halvår. Familiespejd 250 kr. pr. 
halvår. Kontingent er forudbetalt. Budgettet gennemgås mundtligt og lægger sig tæt op ad 
budgettet fra 2017. Der er budgetteret med et resultat tæt på 0 kr. (overskud på 900 kr.).

Ingen kommentarer. Godkendt.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Gruppens udvikling – ”Udviklingsplan 2017-18”

Ole gennemgår kort udviklingsplanen. Overskrifterne er:
i. rekruttering af nye ledere og spejdere. 

ii. understøttelse af lederkompetencer
iii. forbedring af indendørs og udendørs faciliteter
iv. bedre intern kommunikation
v. branding af DDS Støvring

vi. pengeskabende aktiviteter
Den fulde udgave kan ses på gruppens hjemmeside.

Spørgsmål for grupperådet: Hvilke opgaver kan man bidrage til? Kan vi se det et 
sted?
Ole svarer, at der fx er en arbejdsdag i april, og der har vi brug for en del hænder.
Birgitte svarer, at vi måske kan oprette en ”åben tilmelding” på hjemmesiden, hvor 
vi skriver konkrete opgaver, som der er brug for hjælp til.

b. Fremlæggelse af planer for indeværende år – ”Årskalender 2018”

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen anbefaler følgende 
sammensætning af den kommende bestyrelse: Formand, kasserer, 3 forældre, 2 unge (15-23 
år) og 3 ledere (herunder gruppelederen). I alt 10 personer. 

8. Valg til bestyrelsen (valgene gælder en toårig periode):  
a. Formand (Ole Andersen), på valg og genopstiller. Valgt.
b. Kasserer (Charlotte Vendelbjerg), på valg og genopstiller. Charlotte vil pga. tidspres 

meget gerne overlade posten til en anden. Charlotte hjælper meget gerne hjælpe en 
anden godt i gang. Valgt.

c. Unge (Rikke Wilsted Simonsen og Louise Nyrup Odgaard) på valg. Rikke og Louise
genopstiller. Herudover stiller Tais op til valget. Kun medlemmer mellem 15-23 år 
kan stemme. Det vedtages, at ungerepræsentanterne selv konstituerer sig 
efterfølgende, og det foreslås at den 3. unge deltager som suppleant. 

d. 3 forældre (Anna Bundgaard Andersen, Anette Damgaard Nielsen, Marie-Louise 
Kragelund). Marie-Louise er på valg og genopstiller. Valgt.

e. 3 ledere i alt (herunder gruppelederen). Ledere konstituerer sig selv efterfølgende.



f. Evt. valg af 2 forældresuppleanter. Det vil være dejligt hvis der var 1-2 der ville være
suppleanter - så vi ikke risikerer, at skulle bruge folks tid på at indkalde til et 
ekstraordinært møde hvis en forældrerepræsentant udtræder af bestyrelsen i 
perioden. Følgende blev valgt som suppleanter:
 Mie Frederiksen, mor til Samuel (mikro)
 Christina Sørensen, mor til Maria (familiespejd)
 Tea Vest, mor til Alexander (mikro)

 
9. Valg af revisor (valg gælder en etårig periode). Der foreslås Poul Erik Jensen (ligesom 

øvrige år). 
Valgt

10. Eventuelt
a) Henriette Hansen (mor til Noah, mikro) vil gerne hjælpe til med regnskaberne. 

Nuværende kasserer (Charlotte) tager efterfølgende kontakt til Henriette.

Afrunding ved Ole:
Hvis nogen har forbedringsforslag, ideer og kommentarer til det daglige spejderarbejde - så tag 
endelig fat i en spejderleder, Birgitte (gruppeleder), Ole (formand). Gerne vil mail (mailadresser 
findes på hjemmesiden) eller efter afslutningen på et møde (helst ikke i forbindelse med opstart af 
spejdermøder, hvor der kan være lidt hektisk).

/Bestyrelsen

Cirka 30 deltagere


