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1. Valg af ordstyrer  

Helene Hougaard 

2. Valg af referent  
Niels Knudsen 

3. Livet i enhederne ved enhedslederne 

Bæver Trine Torsen. Bæverne er opbygget i familier. De er i gang med eventyrmærket, 

hulebyggermærket og så har vi trop/ senior spejdere til at hjælpe os. De unge assistenter får 



aktiviteter, som de skal afvikle med bæverne. 1 gang om året holder vi sommerlejr. Nye bævere kan 
starte 1 april. 

Ulvene Peter Erdmann der er ca. 50 ulve, så der er pt. lukket for tilgang. Vi vil gerne sikre at dem der 

er her får en god oplevelse. De er opdelt i bander og er navngivet efter de forskellige dyr i 
junglebogen. Her i foråret skal vi i gang stifinder, Pionering, Tro håb og historier samt Biodiversitets 
mærket. Så skal vi på lejr en overnatning lørdag til søndag 21-22 maj ved Tirsbæk sø og dermed 
træner dem til SL2022. Jo flere ulve der er med så skal der også en del forældre støtter med.  

Junior Trine Hald Der er 24 junior der øver sig på alt det de har lært som bæver og ulve, men nu skal 

de selv kunne gøre det. De er opdelt i patruljer. Efter sommerferien har vi også behov for 
forældrestøtter da vi sandsynligvis er 40 efter sommerferien.  Vi skal op til gruppelederens plantage 
og øve os til SL2022 med 2 overnatninger. 

Trop/ Senior Leif Tarri: Jeg er nu leder for trop og har ikke selv været spejder som barn, men 

erfaring er ikke noget problem da vi hjælper hinanden. 

På nuværende tidspunkt er vi 4 trop og 1 senior der hjælper bæverne. De er meget selvkørende og 
har kørt science pirat med bum og skrald. Så er der lavet knive. Trop/senior har også hjulpet med 
juletræer og er pt. i gang med sheltermærke. Vi sov f.eks. i shelter da stormen Malik hærgede. Har 
været mange forskellige steder og her på fredag tager vi til Kolding. I nærmeste fremtid skal vi i gang 
med mærkerne Sjov dumt og farligt, vi skal gå 50 km over 2 dage og så er vi i gang med at forberede 
SL2022 

4. Nyt fra husudvalget Lene Ahlmann 3 fra DDS og 3 fra KFUM De 3 fra hver gruppe består af leder, 
grupperåd og forældrerepræsentant.  

Nu er vi snart færdige med det nye hus. Hytten er planlagt færdig til maj. Vi har 1 mio. Kr. garanteret 
fra kommunen og vi skal ud og låne. Der vil være toilet som kan bruges udefra og ellers kan hytten 
holdes lukket. Det hvide hus er lavet til 2 depoter og et patruljerum i kælderen. 

 

5. Fremlæggelse af regnskabet 2021 

Indtægtsmæssigt har 2021 været et godt år. Vi har nogle gode pengegivende aktiviteter 167.368 i 
indtægts aktiviteter såsom julekalender, VUF poser og juletræssalg. Vi har 110.000 i tilskud og 28.454 
i gaver og støtteforening. 

På udgiftssiden har vi brugt 82.363 på materiel. Vi bruger 19.308 Kr. på mærker og uniformer og ca. 
det samme på ugentlige spejderaftner 19.606 Kr. Vi bruger 96.320 Kr. på at leje spejdercenteret. 

Resultatet. I 2021 har vi et resultat på 18.000 i overskud. 

6. Formandens beretning Helene se vedhæftning i mail. 

7. Spørgsmål fra forældrene 

Tilmelding til SL2022 sker frit frem til 2. maj 2022 

Vi vil løbende informere om spejdernes lejr og info kan findes på www.sl2022.dk  

http://www.sl2022.dk/


Der findes YouTube videoer på jamborees og de SL-lejre der har været afviklet google evt. ”SL2017 
video” 

 

8. Valg af forældrerepræsentant til husudvalget  

Nuværende repræsentant Lene Ahlmann er genvalgt. 

9. Valg af forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen  

Vi har altid en leder fra enhederne med på vores grupperådsmøder. Man bliver valgt for to års 
periode. Vi mødes 4 gange årligt og vi har ansvaret for Vork familielejr, Sommerafslutning, 
nytårsparade og generalforsamling/fastelavn. 

Følgende er kommet med som forældrerepræsentanter: 

Helene Hougaard 

Ib Stengaard  

Louise ”Efternavn” 

Emil Filsø 

Jannie Gotfred 

Anne-Mette Oxlund 

Jeanet Johansen 

Bestyrelsen konstituerer sig efter valget 

 

10. Evt.  
 

Anden halvleg i generalforsamlingen Lederdelen 

Formandens beretning 
Se vedhæftning i mail. 

Regnskab 

Valg til husudvalg 
Leder repræsentant:  Jørn Madsen  

Grupperådsrepræsentant:  Niels Knudsen 

Suppleant:   Christian H. Rasmussen 



Valg til gruppebestyrelsen 
Majbritt Fredgaard Bæver 

Trine Hald Johannesen junior 

Leif Tarri Trop Senior 

Christian H. Rasmussen gruppelederassistent 

Niels Knudsen gruppeleder 

Evt. 
Send info om møde med DDS og KFUM 28.02 kl 18 : Niels Knudsen 

Input vedr. affaldssortering til spejderne 

Jørn er genvalgt som lederrepræsentant 

Få så mange med på SL2022 som muligt 


