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Dagsorden 
1. Livet i enhederne  
2. Konstituering af bestyrelsen  
3. Økonomi og styringen (budget for enheder, lejrture, hvad vil vi gerne bruge penge 
til)  
4. To projekter fra kommunen. ( Sender dem rundt på mail) skal vi deltage?  
5 Lederkurser for børn og voksne  
6. Skal vi have en grejbank  
7 corona og styringen af dette  
8. Evt.  
 
Deltagere Ib, Christian, Majbritt, Brian, Peter, Helene, Niels 
Afbud Jørn, Jannie 
 

1. Livet i enhederne  
 

a. Bæver nogle med krudt i rumpetten, Vi er 21 bævere der er i gang med 
superheltemærke, skal i gang med verdensmål mærket, 21-22 
november er æbleskoven lejet til en enkelt overnatning. Der er tre 
assistenter pt. 

b. Ulve omkring 46 børn der er to ekstra ledere Anja og Anne Sofie Vi 
lukker ved 50, kniv og øksebevis er vi i gang med. lyn og tordenmærke 
skal vi i gang med.  Sidste weekend i Oktober skal vi på Houens Odde 
med telt Naturspejdermærke. Der er en fra børne/unge centeret med til 
at assistere os. Vil gerne have leder nr 7 med, så er vi fuldtallig.  

c. Junior super motiverede børn, 24 juniorer, Vil arbejde videre med 
gamle spejderfærdigheder old school, pionering knob, 4 ledere, så der 
er overskud junior er delt op i 5 grupper,  

d. Trop er i gang med naturtjek mærket og netspejd mærket  De er 
inviteret med på arrangement JOTA/JOTI 16-18 Okt i Gårslev 
https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/2853/register De er 
desuden inviteret til sheltertur d. 6-7 november. Distriktet er orienteret 
om vores sheltertur, hvis der er nogle der er interesseret. 
 
 

2. Konstituering af bestyrelsen  
a. Vi skal have flere forældre ind i bestyrelsen -opslag på FB om der er 

nogle der vil deltage som forældre. Pt. lederrepræsentanter er, Majbritt, 
Niels, Peter. Alle ledere er velkomne til grupperåds møderne, men de 
tre førnævnte er stemmeberettigede. 
 

3. Økonomi og styringen (budget for enheder, lejrture, hvad vil vi gerne bruge 
penge til)  

 

I runde tal er der brugt pr år:  

• Trop 390 Kr. per spejder,  

• Bæver 370 Kr, 

• Junior 320 Kr. 

• Ulv 90 Kr. 

https://medlemsservice.spejdernet.dk/event/id/2853/register
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Vi har enhedslederne, der er ansvarlige for økonomien per enhed og den 
gennemsnitlige budgetramme for enhederne er omkring 350 Kr per 
spejder pr år. 
Der skal laves budget for lejre som forelægges grupperåd inden 
afholdelse. 
Hvis der skal ydes Kørselsgodtgørelse er det altid statens lave takst. 
Antal af ledere skal med i lejrbudgettet og meldes ud før afholdelse af 
lejren. Det skal være frit for lederne til SL2022, det er en del af lederplejen. 
Når vi aflevere regninger til Ib skal det være elektronisk, helst per mail og 
det skal være løbende i stedet for bundter. Så kan I også sætte 
enhedsleder på som cc: så vedkommende har overblik over udgifterne. 
Indkøb -tilmeld jer Klub HighFive i 55Nord, så kan alle selv købe ind når 
der er behov. Husk at checke åbningstider, hvis I selv vil afhente ting.  
Skriv i mail til Ib hvad din konto er, det behøves ikke hver gang. Vi splitter 
ikke regninger af hensyn til kasseren -keep it simple! 
a. Dimensioner der skal på vores udgifter.  

 

i. Bæver,  
ii. Ulv,  
iii. Junior,  
iv. Trop,  
v. Senior, 
vi. juletræer, 
vii. Vork,  
viii. Sommerlejr,  
ix. Kurser 
x. Ledermøde,  
xi. Grej.  

 

b. Budgetskabelon for lejre og andre større arrangementer skal indeholde 
alle udgifter og indtægter. Se appendiks 

 

4. To projekter fra kommunen. ( Sender dem rundt på mail) skal vi deltage?  
a. Vil du med .Chokobar inviter en ven med til spejder eller alternativt for 

ulvene: inviter din forældre med som assisterende spejderleder. 
https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/sport-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet/vil-du-med/  

b. Tilskud til samarbejde med foreninger, men denne er corona 
problematisk med nuværende smittetryk. 

 

5. Lederkurser for børn og voksne  
a. Roland I Slivsø 10-17 Okt 1350 Kr. junior 

https://spejdernet.dk/arrangementer/roland-1-slivsoe/ 
b. Roland II Houens Odde 10-17 Okt. 1600 Kr. Trop 

https://spejdernet.dk/arrangementer/roland-2-en-del-af-
verdensmaalene/  

c. ULK64 Houens Odde 10-17 Okt 1850 Kr. ungdomslederkursus 
https://spejdernet.dk/arrangementer/ulk64/  

d. PLK Kursus Tommerup/Fyn weekend 11-14 år 1-4 Nov 
https://kfumspejderne.dk/arrangement/plk-patruljelederkursus/ 

https://www.vejle.dk/borger/vaer-aktiv/sport-og-fritid/bevaeg-dig-for-livet/vil-du-med/
https://spejdernet.dk/arrangementer/roland-1-slivsoe/
https://spejdernet.dk/arrangementer/roland-2-en-del-af-verdensmaalene/
https://spejdernet.dk/arrangementer/roland-2-en-del-af-verdensmaalene/
https://spejdernet.dk/arrangementer/ulk64/
https://kfumspejderne.dk/arrangement/plk-patruljelederkursus/
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e. Gilwell kursus personlig udvikling. 
https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/gilwell/  

f. Få en fra korpset til at fortælle om kurser. Niels følger op. Tirsdag 
12.01.2021 efter nytårsparade med korpskonsulent. (ingen oprydning 
denne dag) 

g. Gruppen betaler for disse kurser, men gruppen betaler dog ikke for 
remedier til pakkelisten, eks. sangbog. 

 

6. Skal vi have en grejbank  
a. Gennemgang af grej og funktionalitet + oprydning 
b. Lederdag med grejbank og oprydning. Januar/februar Niels slår op. 

 
7. Corona og styringen af dette. 

Ekstra arrangementer bliver ikke holdt. Hvis man er bekymret så er det op til 
den enkelte enhedsleder at aflyse arrangementer. Vi følger retningslinjerne fra 
korpset. Hvis man har barn hjemme fra skole, der afventer resultat af covid 
test, så skal de ikke komme til spejder. Hvis smittetrykket er højt og vi qua 
dårligt vejr skal være indendørs, så kan spejder blive aflyst med kort varsel. 
Helene sender et skriv til forældre. For at undgå for mange på matriklen ad 
gangen ændre vi lidt på tiderne  

• Bæver afslutter kl 18.25  

• Ulv starter kl 18.35  

• Junior  18.30  

• og trop 18.30 starter ved fiskerhuset. 
8. Evt. 

a. Landsmødet d. 26/27 Fredericia https://landsmoede.dk/forslag/  nu 
hvor Vork er aflyst, så er der jo mulighed. Er der nogle der vil med 
26/27 okt. Jens kommer forbi efter landsmødet og fortæller om det. 

b. Lederarrangement fredag d. 25.09 i Bålhytterne i Ekkodalen. 
c. Lån af hytten er ok til spejdere og ledere, men ikke udefra kommende. 

Det nye shelter kan dog bruges af alle idet det er en klausul fra 
friluftsrådet. 

 
APPENDIKS eksemple på budget for lejr. 
 

BUDGET for SommerLejr       

Udgifter stk pris Total 

Kørsel  0 1.96 0 

Buskørsel (Silkeborg tur/retur) 1 1880 1880 

LejrGebyr/DeltagerAfgift 30 0 0 

Toiletvogn 1 3500 3500 

Mad og drikke 40 560 22400 

Klan natløb remedier 1 1500 1500 

Reb, Rafter, Materialer, Rør 1 5000 5000 

El og Vand 1 1200 1200 

Udgifter ialt    35480 

Indtægter/Egenbetaling       

Egenbetaling spejdere 25 900 22500 

https://spejdernet.dk/uddannelse/tag-paa-kursus/gilwell/
https://landsmoede.dk/forslag/
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Egenbetaling Klan 10 300 3000 

egenbetaling spejdereledere 5 0 0 

Tilskud fra gruppen 25 400 10000 

Indtægter/Egenbetaling Ialt    35500 

      

Resultat     20 

 
 


