
Dagsorden – grupperådsmøde 2021 – Det Danske Spejderkorps, Støvring 
Den 24. maj 2021 – Spejdergården, Hjedsbækvej i Støvring. 
 
 
1. Valg af dirigent og referent. 
 

Henrik Nyrup blev valgt til både dirigent og referent. På baggrund heraf besluttet, at refe-
ratet godkendes af ny formand sammen med dirigent/referent. 
 
Det blev indledningsvis konstateret, at grupperådsmødet er lovligt indkaldt jf. korpsets 
regler med 3 ugers varsel. Indkaldelse er udsendt den 2. maj 2021 til alle medlemmer i 
gruppen, ligesom der er sket orientering på facebook. 

  
 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at 
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. (v Birgitte) 
 

Gruppelederens og formandens beretning blev fremlagt af Birgitte, som gruppeleder. 
 
Beretningen er vedlagt dette referat. 
 

 
3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. (v Pernille) 
 

På vegne af kassereren fremlagde Birgitte regnskabet for 2020.  
 
Regnskabet er generelt i overensstemmelse med det opstillede budget. Dog er der et un-
derskud på knap 200.000 kr., der er opstået i forbindelse med at spejdergården i foråret 
2020 fik lagt nyt tag på.  
 
Denne udgift var ikke medtaget i revideret budget af den tidligere kasserer, hvilket giver 
udslag i, at der opstår et større ikke budgetteret underskud. 
 
Det reviderede regnskab er vedlagt dette referat. 
 

 
4. Behandling af indkomne forslag. 
 
Forslag 1  
Kontingent i gruppen for spejdere er pr. 1. januar 2021 600 kr. pr. halvår. Dog er kontingent for familie-
spejd sat til 250 kr. pr. halvår, da mødefrekvensen her er lavere.  
Der stilles forslag om, at kontingent for klan (spejdere, der har afsluttet 10.klasse til 24 år) følger kon-
tingent for familiespejd. Dette med baggrund i, at mødefrekvensen generelt er mindre i klanarbejdet. 
Klanen vil i det daglige arbejde kunne opdeles i mindre grupper efter alder – eksempelvis op til 20 år, 
og fra 21 år til 24 år. 
For klanspejdere og senior (spejdere fyldt 25 år) hvor man varetager en egentlig lederfunktion for 
yngre spejdere eller en aktiv funktion i gruppen/bestyrelsen, vil der være tale om lederkontingent. 
 

Forslaget vedtaget. (Kontingent for resten uændret 600/250 kr. pr. halvår, udsendes i ja-
nuar og august). 



 
 
Forslag 2. 
Bestyrelsen sammensættes fremover af formand, kasserer og gruppeleder. Herudover består bestyrel-
sen af 2 forældrerepræsentanter, 2 ledere og 2 unge i bestyrelsen. 
Gruppeleder, kasserer og formand fungerer i dagligdagen som et forretningsudvalg, der kan træffe be-
slutning på vegne af bestyrelsen i hastende sager.  
Formand vælges forskudt i forhold til kasserer og gruppeleder, mens forældrerepræsentanter, ledere 
og unge vælges forskudt inden for deres gruppe – én person vælges i lige år og én person i ulige år. 
Hertil vælges for forældrerepræsentanterne suppleant(er), der deltager i bestyrelsesmøderne, men 
dog ikke har stemmemulighed. 

 
Forslaget vedtaget.  
 

Forslag 3. 
Bestyrelsen rejser forslag om, at der frem over kan ske afholdelse af ledermøder, bestyrelsesmøder 
samt grupperådsmøder via online-møde. Forslaget stilles for at undgå, at gruppen og hermed med-
lemsdemokratiet ikke bliver sat på stand-by, hvor en situation som den vi netop har være gennem med 
COVID-19 skulle opstå igen. 
 

Forslaget vedtaget. De vedtægter, som DDS Støvring administreres efter de generelle ved-
tægter for DDS. Forslag skal ses som et supplement hertil, således at det i givet fald vil 
kunne dokumenteres, at grupperådsmødet har taget stilling til dette spørgsmål. 
 

  
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder forelæggelse af gruppens udviklingsplan 
med hovedindsatsområder for indeværende år og beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejder-
arbejde m.v. (v Birgitte) 
 

Der var tilslutning til, at udarbejdelsen af udviklingsplan for DDS Støvring bliver en opgave 
for den nye bestyrelse. Birgitte nævnte, at emner som indretning af det nye areal på cir-
kuspladsen, lederudvikling og opstilling af fælles værdigrundlag/administrationspraksis 
kunne være emner. 
 

 
6. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. (v Pernille) 
  

På vegne af kassereren fremlagde Birgitte budget for 2021.  
 

Budgettet indeholder ikke større udgifter i forhold til de tidligere år. Det opstillede budget 
er etableret ud fra et forsigtighedsprincip (der er blandt andet ikke som tidligere indarbej-
det fondsstøtte som en fast budgetpunkt), og vil løbende blive revideret i forhold til, at der 
sker en afklaring af udgifter for indretning af det nye areal på cirkuspladsen. 

 
Budget for 2021 er vedlagt dette referat.  
 

 
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5 
 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er behandlet i punkt 4, stk 2, hvor der er fastlagt en ny 
fordeling. 



 
 

8. Valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4, af: 
 

På grund af uoverensstemmelse i tidligere referater fra grupperådsmøder er det valgt, at 
lave en samlet opstilling over bestyrelsens sammensætning, herunder hvilke år der er på-
gældende persons (bestyrelsesposts) valgår. 
 
Blandt forældrerepræsentanterne ønskede Michael Pedersen, Mie Frederiksen og Anette 
D. Nielsen ikke at genopstille til bestyrelsen. Anette D. Nielsen opstiller dog som supple-
ant. 
 
Efter valg består bestyrelsen nu af følgende personer: 

 
Bestyrelsesformand 

På valg i 2021 Anita Ege Dybro (nyvalg) 

Kasserer 
Blev valgt i 2020 Pernille Purkær  

Unge 
På valg i 2021 Tajs Nicolajsen (nyvalg) 

Blev valgt i 2020 Rikke Wilsted Simonsen 

Ledere inkl. gruppeleder 
 Valgt i 2020   Birgitte Wilsted Simonsen (gruppeleder) 

 Valgt i 2020  Henrik Nyrup 

 Valgt i 2021  Randi Gindeberg (nyvalg) 

Forældre 
Valgt i 2021  Kristina Ulrich Sørensen (nyvalg) 

Valgt i 2021  Lone Laursen (nyvalg for 1 år) 

Suppleanter 
 Valgt i 2021  Anette D. Nielsen (nyvalg) 
 

 
9. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (Typisk Gruppeleder/Formand) 
 

Grupperådsmødet tiltrådte, at den nye bestyrelse kan udpege gruppens to medlemmer af 
Korpsrådet. 
 

 
10. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (Typisk Gruppeleder/ Formand + 3 andre) 
 

Grupperådsmødet tiltrådte, at den nye bestyrelse kan udpege gruppens fem medlemmer 
til divisionsrådet, og i den forbindelse også to medlemmer af Kølhøjhus-rådet. 
 
 
 



 
 
11. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.  
 

Den nuværende revisor Sine Skriver fortsætter som revisor for gruppen. Der vælges ikke 
revisorsuppleant. 
 

 
12. Eventuelt. 
 

Spejdernes Lejr afholdes i 2022 på Sjælland. Der er pt. ikke kommet ret meget information 
ud omkring lejren. Så snart at der tilgår mere information, så bliver det meldt ud i spejder-
gruppen. 
 
Cirkuspladsen bliver brugt til hesteholde, men hvor spejderne får mulighed for at leje de 
4000 m2, der ligger i forlængelse af vores nuværende grund. I løbet af 2021 begynder vi 
at indrette området, så det bliver et spændende aktivitetsområde. 
 
Der er aftalt i ledergruppen, at alle nye leder/forældrehjælper er på prøve i to måneder – 
dette bygger på vores erfaring vi lærte sidste år, således at vi har samme grundværdier 
over for både spejdere, forældre og andre ledere i gruppen. Fx ansvarlighed, alkohol, 
børns udfordringer/forskelighed i hverdagen og at vi er der for børnene og ikke egen vin-
ding. Vi har også aftalt at der skal tilknyttes en mentor, således at den nye leder/hjælper 
har en at ”gå” direkte til ved spørgsmål og spare med i hverdagen. 
 
Der var dialog om afholdelse af jubilæum – 75 år, der skulle have været i marts. 
 
Der blev også nævnt at næste gruppetur, vil blive gratis for vores spejdere på Spejdergår-
den, som tak for at jeres opbakning under Covid19, da vi skulle aflyse aktiviteter/mødeaft-
ner/gruppeture/lodseddelsalg og sende jer rundt og aflevere børn alle mulige steder. Tak.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bonus info uden for referat…  
Så er næste gruppetur d. 24-26/9, der vil blive meldt ud hvilke dage/dag de forskellige 
grene deltager og her er vi ”altid” i telt på denne weekend på gården. 

 


