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1: Velkomst v/Gitte Eriksen 

2: Valg af dirigent  Jørn Madsen 

3: Valg af referent Niels Knudsen 

4: Dirigent konstaterer om Generalforsamlingen er lovligt varslet og 

indkaldt. Godkendt. 

5: Der fremlægges beretning for det forgangne år, arrangementer, 

byggeri, fondssøgninger 

Der er begyndt byggeri i juni 2021 og i april 2022 var der rejesegilde. Forældre har været aktive 
hernede. 

Efter sommerferien flyttede man grej, så huset kunne fjernes. I august var alt flyttet og hytten røg ned 
i september måned. 



Kælderen blev sat i stand i efteråret, så den var klar til vinter med tekøkken og toilet. Disse var klar i 
november måned. 

Så blev der gravet ud til fundamentet og der blev støbt. Der er nogle enkelte ting der afventer i 
køkkenet. 

Der er søgt midler fra lokale og anlægsfonden og givet 75.000 Kr. De giver max en tredjedel af 
beløbet, så man tager fat i dem når vi går i gang med den endelige bygning af fundamentet. Der er to 
ekstra ansøgninger ude ved henholdsvis Isabella fonden og friluftsrådet. 

Vi afventer forlængelse af kommunegaranti. Behandling i Kulturudvalget d.3 maj, Behandling i 
økonomiudvalget d.16 maj og endelig behandling af byrådet d. 25 maj. Når forlængelsen af 
godkendelse på kommune garantien er foretaget tager det KR en uges tid om at overføre pengene. 

6: Kassereren fremlægger regnskab for det forgangne år samt 

estimeret budget for det kommende år  

Der har været besparelse på gas til gengæld har der været en mindre stigning i forhold til el. 

 På drift har spejdercenteret for 2021 et overskud på 145.141 kr. 

Vi har udbetalt lånet hos ny kredit, så vi samler vores gældsposter. 

Vi har de penge der er på kontoen. Depot huset er dyrere end budgetteret 50.000 kr. på etage 
adskillelse og en vandlås er kørt ind over depot huset men høre til grunden. 

Lånegaranti er udløbet og den er søgt på ny. Vi kommer tæt på 1.juni før Kommune kredit overfører 1 
Mio. Kr. 

Pengene er overført dags dato 25.04 og "Lene har forespurgt Danske Bank om en kassekredit på 
600.000. De har givet tilsagn om at lave et bevilget overtræk i stedet for. Det siger vi ja tak til" 

Vi skal have bestemt lånetype og løbetid for lånet. Vi er færdige ultimum maj. 

7: Plan for det kommende år, allerede fastlagte projekter herunder 

arbejdsdag  

Der er et hus der skal males. Så vi regner med at det bliver engang i september. Arbejdsdage 
kommer og bliver planlagt fra husudvalgets side. 

Der skal spartles i toiletter og males inden for.og males de to depoter. Toilet skal gøres 
hurtigst.muligt. og vi får Opticon til at gøre det. Dels fordi at vi hermed er sikre på at der er garanti og 
forsikring på det når profesionelle udføre arbejdet. (Er indeholdt i kontrakten) 

Vi havde møde med blå og grønne og vi vil gerne beholde containerne og vi ved ikke hvor meget vi 
har brug for. Og det vil være godt at få 1 års erfaring med det nye inden vi går videre med yderligere 
projekter. 

Der er ideer til brændeskur i 2 sektioner et rum til at tørrer træet i og et rum til at bruge af.  

Vi spørger ejeren om vi må få fjernet grenene. Der hænger ind over huset. 



8: Valg til bestyrelsen, på valg:  

DDS; Bestyrelsesrepræsentant – ny vælges, Lederrepræsentant – ny vælges, Forældrerepræsentant 
– Christian Flensburg, modtager genvalg, Suppleant – ny vælges.  

Fra DDS er følgende kommet ind: 

1. Forældrerepræsentant: Christian Flensburg 
2. Lederrepræsentant: Morten Rask   
3. Bestyrelsesrepræsentant: Jacob Bov Nielsen 
4. suppleant: Anette Nielsen 

KFUM; Bestyrelsesrepræsentant – Niels Knuzen, modtager genvalg, Lederrepræsentant – Jørn 
Madsen, modtager genvalg, Forældrerepræsentant – Lene Hyldborg Ahlmann, modtager genvalg, 
Suppleant. Christian Holm Rasmussen, modtager genvalg.  

1. Forældrerepræsentant: Lene Hyldborg Ahlmann 
2. Lederrepræsentant: Jørn Madsen 
3. Bestyrelsesrepræsentant: Niels Knudsen 
4. suppleant: Christian Holm Rasmussen 

Konstituering 

Bestyrelsen konstituerer sig på generalforsamlingen, med fordeling af bestyrelsesformand og 
kasserer poster imellem grupperne i mente.  

Jacob Bov Nielsen bliver bestyrelses formand 

Lene Hyldborg Ahlmann bliver kasserer 

9: Valg af ny revisor  

Jørn Nielsen fra DDS er valgt som kasserer. 

10: Evt. f.eks. projekter på tegnebrættet, Naturens uge osv. 

Skal vi melde os til naturens uge? Det gør vi   

Hvem må låne hytten. Udlejning af hytten.  

Vi vil godt udleje til dem vi kender og som har relationer hernede. 

Indvielse af huset sker ca. d. 20 maj grupperne og sponsorerne skal inviteres.  

Vi er ca. færdige med huset omkring d. 20 maj. Scooter (DCO KFUM) og Hans Jespersen 21565400 
skal også inviteres. et restbeløb fra 2012 

Gillerne – Finn Hesselbjerg 24286430 2 nøgler De slår græs og rydder området. 

Stedsegrønne og grønne gren inviteres Sten Fahnø Thomsen 

Borgmester (Jens Ejner Christensen), kulturudvalg (Dan Jørgensen) 


