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Dirigent: Kristian Appel 

Referent: Niels Knudsen 

Formandens beretning ved Helene Hougaard 
Velkommen til GF i Coronaens skygge. Normalt har vi GF i februar men grundet omstændighederne 

har vi fået lov til at udskyde tidspunktet. Det gør heldigvis at vi kan få lov til at samles fysisk. 

Jeg er formand for gruppebestyrelsen. Jeg blev valgt sidste år som forældrerepræsentant. Sidder 

sammen med Ib og Jannie. Bestyrelsen består af både forældre repræsentanter og ledere. 

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften i gruppen og økonomien. Realiteten er at lederne 

klarer det meste selv men indimellem brug for indspark eller sparring ift. beslutninger. Niels er 

gruppeleder, dvs. han er ledernes leder. 

Ifm. med vores første og konstituerende bestyrelsesmøde sidste år, lukkede Mette Frederiksen 

landet ned. Så vores første handling var at lukke alt spejderaktivitet ned. 



Her viste især Bæver- og Ulvelederne stor kreativitet og lavede Hjemmespejd 1.0. Facebook blev 

brugt aktivt, både til at inspirere men også til at holde kontakten. I forsommeren blev det muligt for 

først de store spejdere igen at mødes, senere kom hele gruppen til. Det var desværre ikke muligt at 

gennemføre Bæver/ulvelejren. Ærgerligt da det helt sikkert er et højdepunkt for mange af vores 

spejdere, men desværre nødvendigt at aflyse. De store spejdere skulle have været på distriktslejr 

med mange andre spejdere, hvilket vi også måtte erkende ikke kunne gennemføres. Igen blev jeg 

imponeret af både ledere og spejdere. De fik lavet en fælleslejr for junior, trop, senior og klan - og 

alle havde en fantastisk uge. 

På forældresiden måtte vi desværre også undvære vores fælles sommer afslutning i Ekkodalen. Det 

plejer altid at være en god måde at være sammen på og lige få hilst på hinanden. Vi havde sat næsen 

op efter at tingene lysnede og vi kunne holde vores årlige familielejr i Vork. Vi håbede til det sidste 

og trak derfor også aflysningen til det allersidste. 

Vi glædede os i stedet over at alle enhederne fandt løsninger på at holde spejdermøder i efteråret. 

Nogle af løsningerne var måske ikke helt optimale fx trop ved fiskerhuset. Alle var dog enige om det 

var bedre end en aflysning. 

Vi oplevede en kæmpe opbakning ifm. kalendersalget. Rigtigt mange af jer dukkede op og købte med 

hjem til videresalg, da vores dørsalg også måtte aflyses. Så tak for det. 

Juletræssalget gik næsten som det plejer. Stor tak til Juletræsbanden og alle jer forældre, der bakker 

op. Det giver os et kæmpe økonomisk spillerum til at indkøbe grej og afholde lejrture med et pænt 

tilskud. 

Så lukkede landet jo ned for anden gang. Denne gang sprang flere af enhederne ud i Hjemmespejd 

2.0 og de store spejdere afholdte virtuelle møder. Absolut ikke optimalt og vel næsten så langt fra 

spejderlivet man kan komme, men jeg tror den fleksibilitet vores ledere har udvist har været med til 

at give vores børn en fornemmelse af, at ”Det bliver godt igen”. 

Landet er langsomt ved at vende tilbage til det, der engang var normalt. Heldigvis var aktiviteter for 

børn og unge noget af det første der åbnede. Igen fandt vores dygtige ledere veje så alle børnene 

kunne komme afsted. Jeg håber, alle kan få lov til at være i Ekkodalen tirsdag efter ferien. Der er 

noget helt særligt over spejdertirsdage med børn i alle aldre. 

Vi ser frem til at der bliver afholdt Bæver/Ulvelejr lige om lidt. De større spejdere skal afsted i første 

uge i sommerferien.  Vi kan heller ikke i år holde sommerferie afslutning alle sammen, men ved de 

gør det i enhederne. Vi vender stærkt tilbage næste sommer. Jeg håber og tror på vi kommer til Vork 

i september, men er der noget det sidste år har lært mig så er det at ingenting er sikkert! 

Til sidst vil jeg gerne sige en kæmpestor tak til alle vores dygtige, frivillige ledere. Vi giver vores 

spejderledere en uniform og tørklæde når de starter. Der er ingen aflønning, det hele er på 

fuldstændig frivillig basis. Så kæmpestort og dybt følt tak til jer for jeres helt fantastiske indsats. Til 

jer forældre husk en gang imellem at klappe dem på ryggen, og fortæl dem I synes de gør det godt. 

Lad os nu se fremad efter Corona. 2022 er der landslejr. En KÆMPE oplevelse for alle de spejdere der 

er med. Sidst var der 45.000 spejdere samlet. Så forsøg at få det prioriteret i sommerplanen at jeres 

børn kan deltage næste år. Det ligger i uge 30. 



Husudvalg ved Jørn Madsen: Depothus er godt på vej.  
Det nye spejderhus påbegyndes efter sommerferien. Der vil være færre m2. Niels får tegninger af 

det nye spejderhus tilsendt som vil blive lagt op på hjemmesiden. Der er sendt en anmodning om 

byggetilladelse ind vedr. huset og forventet start er september. 

Vedr. den nye bålhytte der er finansieret af friluftsrådet, så skal man kontakte husudvalget for at få 

lov til at låne den, såfremt man ikke har noget med spejderne at gøre. Man kontakter formanden af 

hududvalget. 

Enhederne 

Bæverne ved MajBritt Fredgaard 
Vi er 30 børn og vi har på det seneste arbejdet på Du & Jeg mærket, hvor de skal løse opgaverne 

sammen. Børnene elsker området. Til Sommerlejr tager bæverne til Daugaard, hvor de tager på en 

enkelt overnatning. De gamle kit kat telte bliver kontrolleret før overnatningen i Daugaard. Der er 

nye ledere på vej ind.  

Tak til de 4 trop spejdere der hjælper nede ved bæverne. 

Ulvene ved Peter Erdmann Bech 
Der er ca. 48 ulve Der har været mange udfordringer med ulve møderne qua de mange børn og vi 

har derfor afholdt ulvemøderne om onsdagen i stedet for tirsdag. Desuden har de været opsplittet i 

lige og ulige uger på et tidspunkt for at imødegå de restriktioner, der var omkring forsamlingsforbud. 

Efter sommerferien vil de komme ind om tirsdagen igen. Der er kommet 2 nye ledere ind. 

Junior ved Leif Tarri 
20 stk. junior og der rykker en del op efter sommerferien. De har arbejdet med klar os selv mærket 

og haft diverse stjerneløb med poster, samt ture til forhindringsbanen og endelig 30 km 

vandreskjold. Hjemmespejd er blevet brugt i stor stil og der er lagt mange opslag op på vores 

Facebook side. 

Sommerlejren for junior er i uge 26 på Houens Odde  

Trop ved Jørn Madsen  
 Vi er 17 trop spejdere. Under Corona nedlukningen har vi haft aktiviteter i fiskerhuset og desuden 

har vi anvendt Google Meet til vinteraktiviteterne.  Vi har i efteråret gennemført naturtjek mærket 

og fik så mange registreringer, at vi fik en sølvmedalje. Vores trop spejdere er ret madglade og der 

bliver lavet mangt og meget mad på trangia, bål og pizzaovn. Der er tilmeldt 4 trop spejdere til 

kurser. Trop skal på kanotur i uge 26 på Skjern å. Jørn takker også af som enhedsleder for trop og vi 

siger tusind tak for indsatsen gennem mange år. 

Gennemgang af regnskab ved Niels Knudsen 
Vi har fået vores system opdateret med hjælp fra distriktet og korpset. Der er blevet nulstillet konti 

således at vores kasse og bankkonto afspejler virkeligheden. Vi har desuden anvendt 

importfunktionen for samtlige transaktioner, hvilket afhjælper indtastningsarbejdet. Herforuden er 

der blevet oprettet nye konti, så man lettere kan følge vores indtægter og udgifter i gruppen.  

Der skal sendes en stor tak til Jakob Skodsborg fra Gårslev og Gert Simonsen fra korps supporten, 

som har sikret at vi har kunnet få vores økonomisystem op at køre.  



En stor tak til Ib for sin indsats som kasserer gennem en årrække. Han bliver erstattet af Trine 

Madsen. 

Valg til grupperåd/ gruppebestyrelsen 
Der er følgende valgt ind  

Forældrerepræsentanter 
1. Helene Hougaard 

2. Ib Steengaard  

3. Jannie Gotfred  

4. Jeanet Petersen 

5. Anne Mette Oxlund 

Lederrepræsentanter 
1. Gruppeleder Niels Knudsen 

2. Gruppeleder assistent Christian Rasmussen 

3. Kasserer Trine Madsen 

4. Peter Erdmann fra Ulve 

5. Majbritt Fredgaard fra bæver 

Revisorer 
1. Kristian Appel 

2. Emil Filsø 

 


