
Indkaldelse til Grupperådsmøde med spisning i Karl af Riise 
 
Tirsdag d. 28. februar 2017 kl. 18.00 – 20.00 i spejderhytten på Grønningen 

 

Der indbydes hermed til årets grupperådsmøde i Karl af Riise. Der vil være en status på sidste års 

aktiviteter og information om fremtidige planer, samt gennemgang af gruppens regnskab og 

budgetforslag. Men ikke mindst vil der være valg til bestyrelsen og i den forbindelse opfordres alle 

spejderforældre til at overveje, om de vil give en hånd med i dette vigtige arbejde. Navnlig 

forældre-repræsentanter for de yngre spejdere mangler repræsentation i bestyrelsen, så mød talstærkt 

op og vær med til at forme fremtiden for Karl af Riise og det gode spejderarbejde. 

Program 

18.00 - 19.15 Grupperådsmøde for forældre og spejdere over 15 år (alle andre spejdere er udenfor til 

en sjov aktivitet) 

19.15 - 20.00 Spisning for alle (menu: lasagne og gnavegrønt) 

Dagsorden og tilmelding findes på www.karlafriise.dk/grm2017 

Der kan godkendt regnskab og eventuelt indkomne forslag hentes senest 1 uge før. 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt d fremsendes til formand@karlafriise.dk senest 2 uger 

før. 

Årsberetninger og udviklingsplan kan allerede nu hentes på siden. 

 

Dagsorden for Grupperådsmøde d. 28. februar 2017 

a. Valg af dirigent og referent. 

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på hvad gruppen har gjort for at 

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

d. Behandling af indkomne forslag. 

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med  hovedindsatsområder for indeværende år  

2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 

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

g. Valg til bestyrelsen af:  

1. bestyrelsesformand 

2. kasserer 

3. unge 

http://www.karlafriise.dk/grm2017
mailto:formand@karlafriise.dk


4. ledere, herunder mindst en gruppeleder  

5. forældre  

6. suppleanter 

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet 

j. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 

k. Eventuelt 

Årsberetninger: 
 

Formandens beretning 
 

Bestyrelsen: 
Denne beretning til Grupperådsmødet er Karl af Riise set med en forældre-repræsentant’s øjne idet 

formanden netop vælges blandt forældrene, dvs. en af dem, der ikke er i uniform.  

Ved hvert årlige Grupperådsmøde besluttes, hvor mange vi skal være i bestyrelsen, og sidst lagde vi os 

fast på 5 forældrerepræsentanter og 4 ledere (”de uniformerede”) plus en Gruppeleder. Ud af de 4 

ledere er 2 unge under 24 år. Det kom så ikke helt til at gå sådan, da vi ikke fik besat de 2 af 

forældre-pladserne. 

Vore opgaver: 
Vore formelle opgaver er som angivet i 

boksen til højre. Her hos Karl af Riise er vi 

rigtig godt stillet med gode ansvarlige 

spejdere og ledere, som samstemmende 

arbejder inden for love, formål, værdier 

mv. hvilket gør, at vi i høj grad kan 

fokusere på ”Gruppens økonomi” og 

”koordinere beslutninger…”.  

Fra Korpsets side er vi dækket rigtig godt 

ind angående medlems- og 

økonomisystemer, vejledninger, procedurer, hotline og meget meget mere. Derved slipper vi for, i 

mange henseender, at opfinde den dybe tallerken. Det er væsentligt fordi vi derved kan bruge vore 

begrænsede ressourcer på det mest nærværende, nemlig støtte til spejder-arbejdet med vore børn og 

unge i Karl af Riise. 

Hvad har vi så udrettet i 2016: 
Hele året er vores kasserer, Kit, i gang med regnskab/bogholderi, kontingentopkrævninger, betale 

regninger, søge diverse tilskud fra Sorø Kommune, afrapportering og alt det, der ellers følger med 

kasserer-funktionen. Det er en stor lettelse for alle, at der er styr på det med økonomien. Stor tak til Kit, 

som heldigvis gerne vil fortsætte på kasserer-posten og tage udfordringen med det nye medlems- og 



økonomisystem som er trådt i kraft fra nytår! Samtidig en stor tak til lederne m.fl. som er omhyggelige og 

præcise omkring tur-regnskaber, bilag, refusioner, følgesedler mm! 

Juletræssalg og lodsedler er vore tilbagevendende aktiviteter i forhold til at rejse ekstra midler til 

spejderarbejdet.  

Salg af lodsedler lå lidt senere på året end det har ligget tidligere år. Måske det var medvirkende til vi 

ikke fik solgt så mange lodder som vi havde håbet. Overskuddet blev 6.700 kr.  

Salg af juletræer: Vi var udfordret af et marked, hvor eksporten af træer til Tyskland var præget af meget 

lave priser til producenterne samtidig med meget skrappe kvalitetskrav. Det medførte at ekstra mange 

producenter forsøgte at sælge træer på hjemmemarkedet. Således også i Sorø og omegn. Det betød for 

os, at vi fik solgt 370 træer, hvor vi for bare 2 år siden toppede med 530 stk. Vi kom igennem sæsonen 

med et overskud på 47.000 kr. Det er nu andet år i træk med nedadgående kurve, men min indstilling er, 

at vi selvfølgelig skal fortsætte aktiviteten, da vi har byens bedste plads og får, ud over det økonomiske, 

en masse god opmærksomhed. Stor tak til alle, børn og voksne, som var med til at sælge træer og sprede 

hygge på Torvet! For mit eget vedkommende skal det her nævnes, at jeg stopper som tovholder, men 

naturligvis er jeg klar i kulissen med kontakter, råd og vejledning til min efterfølger. 

Med hensyn til hytterne, så er bestyrelsen også med ind over, når der skal vedligeholdes og forbedres. 

Det betyder dog ikke, at det er os, der står med hånden på skruemaskinen. F.eks. i Brommehytten trådte 

seniorspejderne m.fl. til og sørgede for bl.a. reparation af trappen mens eksterne håndværkere sørgede 

for at lappe taget på Hytte-Henriks foranledning. Tak til Jer for indsatsen! 

På Grønningen har vi haft de tilbagevendende arbejdsdage med skuren, skruppen, huggen og hakken 

med hjælp fra små og store spejdere, forældre, ledere m.fl. Hver gang tager vi et fælles ryk med 

rengøring, vedligeholdelse og ind i mellem også forbedringer af hytter og omgivelser. Tak til alle, der har 

bidraget med tid og knofedt! Samtidig vil jeg takke spejderbørn og -voksne for at opretholde pæne og 

ryddelige omgivelser i det daglige! 

Sct. Georgs Gilderne skal også have stor tak for rådgivning og økonomisk støtte til nedgravning af 

regnvandsfaskine og forbedring af terræn-overfladen mellem hytterne og op omkring flagstangen. Efter 

nedgravning af faskinen fik vi lagt mere end 30 tons grus ud, så vintertidens mudderbad nu (forhåbentlig) 

er ovre. 

Her i skrivende stund er køkkenet i den store hytte ved at få den helt store tur. Klanleder Fischer med 

håndværker-baggrund præsenterede den øvrige bestyrelse for et gennemarbejdet forslag og budget til 

udskiftning af det meget slidte køkken og tilbød samtidig at udføre arbejdet med hjælp fra et par 

klanspejdere. Det tog kun få sekunder for den fremmødte del af bestyrelsen at sige: ja tak! 

Her afslutningsvis kan jeg ikke lade være med at nævne, at vi har besluttet at søge tilladelse til opførsel af 

en stor bålhytte, så vi i givet fald kan få et permanent overdækket udendørs-areal på Grønningen.  

Der er altid mange bolde i luften hos Karl af Riise og derfor er vi meget taknemmelige for –  og helt 

afhængige af – at mange forældre bakker op om spejderarbejdet. 

Lars Rebien, Bestyrelsesformand 



 

Gruppelederens beretning 
 

Året 2016 har været endnu et godt spejderår for Karl af Riise. Vi fastholder vores position som den 

største spejdergruppe i Antvorskov Division med cirka 125 medlemmer inklusiv ca. 15 ledere. Vi har i 

løbet af året måtte sige farvel til et par af vores ledere men også nye er kommet til. En særlig tak for 

indsatsen til Vibeke Solvang og velkommen til Mads, Kirsten og Jacob. 

Vi startede året med at deltage i "lørdag i hallen" og det vil vi også gøre fremover hvis vi kan finde 

opbakning til det blandt forældregruppen. 

Vi har i årets løb haft flere gode fælleslejre/-aktiviteter som blandt andet vores gruppelejr på Grønningen 

i april måned, vores oprykningslejr i august måned, som sædvanen tro foregår i Bromme i vores dejlige 

hytte tæt ved Bromme Lille Sø, samt vores fælles juleafslutning på Torvet. 

Vi skal heller ikke glemme at nævne vores fælles sommerlejr på Gurredam, som, på trods af at vejret ikke 

var med os, var en rigtig god oplevelse. Vi havde mange fælles oplevelser og øjeblikke sammen i 

Nordsjælland – især vores fællestur til Danmarks Tekniske Museum, hvor vi alle gik både ud og hjem, var 

en succes! Dagen blev afsluttet med pulled pork lavet i stenovn og regnvejr. 

Vi afholdt traditionen tro i november en Leder- bestyrelses- & klandag (LBK-dag), hvor der var tid til at 

drøfte de store og små planer for fremtiden, herunder var spejdernes lejr et stort emne. Der blev også 

arbejdet med at sikre en gennemgående 'rød tråd' for alle grene, som er noget som de fleste grene 

allerede nu er begyndt at arbejde på. 

Ledergruppen er i den sidste del af året begyndt at forberede sig på at den ene halvdel af gruppelederne 

– Casper – forlader gruppen, da han flytter til Aalborg fra sommeren 2017 og derfor ikke længere kan 

lægge sin frivillige kræfter i Karl af Riise gruppe, som han har været en del af siden han startede som 

spejder i 1999. Den anden halvdel af gruppelederne – Mikkel – som har været en del af Karl af Riise i 

både bestyrelse og gruppeledelsen siden 2008, vil fortsætte i bestyrelsen og eventuelt i en 

overgangsperiode som gruppeleder indtil en ny er fundet. 

Oven på den triste 'nyhed' vil vi gerne understrege at det har været en fornøjelse at være en del af 

ledelsen i Karl af Riise gruppe i 2016. Alle ledere lægger et kæmpe frivilligt stykke arbejde og det skal de 

have tak for, og samme tak skal også lyde til de få men meget aktive forældre i vores bestyrelse. Vi ser 

begge frem til en fantastisk sommer, hvor vi skal på Spejdernes Lejr 2017. 

Gruppeledere Karl af Riise gruppe 

Mikkel Kinnerup & Casper Judson 

 

Familiespejd-/Mikrobeberetningen 
Familiespejd er for børn 3-6 år og deres forældre – vi mødes 2 søndage om måneden kl. 10.00 til ca. kl. 



11.30 et fast ritual er at vi ”flyver” til fantasiland, og når vi skal flyve, skal vi spænde sikkerhedsselerne 

med et RÅBÅNDSKNOB – det betyder at børnene hurtigt  lærer knobet gennem leg. Vi har besøgt månen 

– OL-land – Pippi – Chip og Chap og sanseland  -  mange af familiespejd aktiviteterne læner sig meget op 

af mikrospejdaktiviteter rettet til børnenes alder. Familiespejderne deltager ligeledes i de samme ture og 

lejre som mikroerne  

Spejderhilsen 

Winnie 

 

Mikroernes beretning 
Året begyndte med DRAMA - 2 øvemøder -  og et 3. møde med forældre som tilskuere og sidst, men ikke 

mindst, uddeling af DRAMA BASISMÆRKE 

Vi har leget med SANSER 

Foråret stod i naturens tegn – kendskab/historier til de almindeligste træarter og blomster, 

hjemmelavede blyanter af små grene, sneglerace og 5 km. gåtur, det gav både et 5 km.- og 

NATURBASIS-MÆRKE. 

September med nye og ”gamle” mikroer – lær hinanden at kende gennem leg og samarbejde  - 

spejderaktiviteter/færdigheder pakket ind i fantasirammer: Emil fra Lønneberg og jorden rundt.  Hen 

over spejderåret besøger vi et MIKROTRÆ, et gammelt egetræ, hvor vi følger årstiderne omkring træet. 

Specielle møder/ture gennem året:  TÆNKEDAG, Sct. GEORGSDAG, GRUPPELEJR, MIKRODAG, 

SOMMERLEJR sammen med hele Karl af Riise, OPRYKNING, JULELØB på Torvet. 

Mikroskopisk  

Spejderhilsen 

Winnie 

 

Juniornes beretning 

Spejder- og ledersituation: 

Hos juniorerne er der ved årets udgang 23 indmeldte spejdere, de fleste møder temmelig stabilt, men 

der er enkelte spejdere vi ikke ser så tit. Der har været nogle udmeldelser i løbet af året men også en del 

indmeldelser, så antallet af spejdere har været tæt på konstant gennem hele 2016. Vi rykkede fire 

spejdere op i troppen på oprykningsweekenden og modtog stort set et tilsvarende antal spejdere, der 

rykkede op fra minigrenen. I første halvdel af 2016 var vi fire ledere (Janne, Ulla, Tobias og Poul Henrik), 

på oprykningsweekenden måtte vi dog sige farvel til Poul Henrik, der rykkede op i troppen, men heldigvis 

er Jacob og Kirsten kommet til som nye assistenter i grenen. 



Aktiviteter: 
Juniorerne har været med på en del ture, løb og lejre: Vinterweekend med troppen, 2. årsjuniorerne 

deltog i Mohrondoløbet i marts, gruppeweekend, 20 km vandretur, Grif-lejr med divisionens øvrige 

juniorspejdere, sommerlejr på Gurredam med resten af gruppen, oprykningsweekend og 

Førstehjælpsdag med divisionens øvrige mini- og juniorspejdere. Desuden tog to af 2. årsjuniorerne på 

PUF-kursus i Store Bededagsferien, de kom begejstrede hjem! Derfor vil vi også i 2017 opfordre 2. 

årsjuniorerne til at tage på dette kursus. 

Juniorernes aktiviteter har særligt været fokuseret omkring grundlæggende spejderfærdigheder så som: 

Telt, bål, madlavning, kniv, økse, sav, pionering, knob, orientering, koder og naturaktiviteter. Juniorerne 

har for det meste arbejdet i patruljer, det kræver selvfølgelig, at vi som leder forsøger at hjælpe dem til 

at arbejde godt sammen. Hen over det tidlige forår skiftedes patruljerne til at planlægge og gennemføre 

et spejdermøde for de andre spejdere. Som altid kom der mange fine møder ud af det. 

Vi har som altid forsøgt at sikre os at juniorerne er godt forberedt til f.eks. Grif-lejren som afholdes som 

en patruljedyst, hvor spejderne næsten uden hjælp fra lederne skal indrette lejrplads og lave mad på bål, 

derfor har vi igen i 2016 arbejdet meget med dette.  

 

Troppens beretning 
Året 2016 har været et år med knald på som sædvanligt for troppen, Vi afholdte i Januar en vintertur 

fælles med juniorne på  farmen uden for næstved som var en stor succes, så stor at det selvfølgelig blev 

besluttet at gentage denne i 2017. 

I februar havde vi nogle få patruljer af sted på adventureløbet Zaxsez. 

 

Der er i 2016 blevet fokuseret rigtigt meget på færdigheds- og forløbs mærker, vi har blandt andet 

gennemgået Stormkøkken, telt, kultur og håndværks mærkerne, så der kunne komme lidt forskelligt på 

uniformen. Vi deltog i Oak City Rally som er danmarks største sæbekassebils race, vi brugte nogle møder 

op til juni før vi endeligt tog af sted, arrangementet var rigtigt sjovt og noget som vi også har besluttet at 

gentage i 2017. 

Op til sommerlejren arbejdede vi med at styrke spejdernes kompetencer inden for pionering som er den 

færdighed som man som Tropsspejder bliver prøvet allermest i på lejre. 

Selve sommerlejren gik godt, i troppen arbejdede vi koncentreret med patrulje-systemet i den uge som 

sommerlejren varede, Gurredams aktiviteter og områder er gode til en flok som troppen. 

Troppens kammeratskab er noget som man bør være stolt over, det er tydeligt at de har et fællesskab og 

en følelse af forpligtelse overfor hinanden, hvilket også er noget som hjælper dem igennem svære og 

udfordrende situationer. 

Efter sommerferien trådte ’en ny’ tropsledelse til, Kim, Judson og Flædde (Frederik) var allerede i 

troppen men i roller som assistenter, de har nu fået mere ansvar sammen med Poul Henrik og Mads som 

er ’nye’ i troppen. 

Det skyldes at Vibeke har valgt at træde tilbage og gøre plads til andre, og Helle har valgt at søge nye 

udfordringer hos minierne. Det er vi naturligvis kede af da de har været en kæmpe ressource for troppen 



i mange år. 

I efteråret sendte vi en god sjat spejdere af sted på PLAN, og det var tydeligt at de havde forandret sig da 

de kom hjem, begejstring lyste ud af dem og gode idéer og erfaring nærmest drev fra dem, vi vil gerne 

opfordre ALLE i troppen til at komme af sted så snart i er gamle nok! 

 

Til jul tog vi endnu engang afsted på vores traditionsrige juletur i københavn, begejstringen og humøret 

var højt! Spejderne blev godt bekendt med offentlig transport, ved at få en billet til dette og en række 

udfordringer rundt i københavnsområdet, i sær Poul Henrik skal have ros for at planlægge et godt byløb!  

Troppen har som altid gjort et stort stykke arbejde til juletræssalget, hvor vi i gruppen igen i år har fået 

lavet en god portion penge til vores aktiviteter det kommende år, stor tak til alle som har givet den en 

ekstra skalle her. 

 

Vi ser i Karl af Riises tropsledelsen meget frem til det kommende år især til sommer hvor vi skal af sted 

på Spejdernes lejr 2017. 

Tropsledelsen 

Flædde (Frederik), Poul Henrik, Kim, Mads & Judson 

 

Klanens beretning 
Hvis man ser med RAN Klans øjne har året 2016 været et meget vigtigt år. Der er sket en del på både 

divisions og gren niveau. Vi har været med til at lægge byggestenene for et godt fællesskab og 

samarbejde i divisionen, og dette har sat et tydeligt præg på årets program. 

Året startede med at vi var værter for årets seniorvinterfest. Temaet var vinter-OL og dresscoden var 

selvfølgelig derefter. Ca 30 seniorspejdere fra hele divisionen mødte op i skitøj, og deltog i bl.a. skiløb, 

curling osv. Efter legene var der fællesspisning og hygge til langt ud på natten. 

I efteråret var vi ligeledes værter for en seniorfest. Denne gang en Piratfest. Seniorfester er måske ikke 

de meste spejderaktiviteter, men de skaber et stærkt fællesskab i divisionen. Et fællesskab der kan 

bruges til at skabe de fede aktiviteter. 

I foråret ligger gruppens fælles gruppetur. I år gik turen kun til vores egen hytte på grønningen, men i år 

var lejren planlagt af Klanen. Temaet for weekenden var ”back to basics”, altså en hel 

weekend hvor der blev lavet ting, som man gjorde det i gamle spejderdage. Fredag aften 

bød på natløb for junior, trop og lederne hvor der skulle morses, laves førstehjælp, løses 

kode og klatres over en gangbro. Lørdag bød på et stort stjerneløb med patruljer på 

tværs af gruppen og grenene. 

En nu fast tradition i RAN Klan er Københavns middelaldermarked(KMM). Her deltager 

vi som hjælpere og vi har vores egen bar. I år stod vi for vikingebaren. Heller ikke et helt 

rigtigt spejderarrangement, men noget der skaber oplevelser og et rigtigt godt 



fællesskab for klanen.  

Årets sommerlejr gik til Gørlev, ikke langt hjemmefra, men helt sikkert en af de fede oplevelser. 

Sommerlejren var en ren seniorlejr, med seniorspejdere fra hele divisionen. Ugen bød på opgaver og 

oplevelser der har styrket vores fællesskab i seniorgrenen. Vi var på GO-High, en tur i svømmehallen, 

byløb rundt i Gørlev, samt en masse andre aktiviteter på grunden. Her kan nævnes en stor glidebane, 

sænkeslagskib i kæmpe format og meget mere. 

Efter sommerferien startede vi ud med at anderledes klanmøde. Klanlederne mødte op med en 

trailerfuld kanoer og turen gik nu rundt på Sorø sø. En rigtig god sensommeraften, hvor vi startede blødt 

op efter ferien.  

Kort tid efter måtte vi klare en vigtig opgave. En gammel spejder og god ven af gruppen måtte desværre 

flytte på plejehjem. Dette betød en lejlighed fuld af ejendele, og når man ikke har ret meget familie så er 

der ikke rigtig nogen til at klare opgaven. Hurtigt fik vi dog stillet med mandskab og bil+trailer, og i løbet 

af en lang lørdag fik vi klaret opgaven. En lidt anderledes opgave der viser at spejderfællesskabet og 

sammenholdet vare ved hele livet. Også selvom der over 70 års forskel på de deltagende spejdere. 

Udover alt dette har vi selvfølgelig også deltaget i løb og aktiviteter på korpsniveau. Her kan af løb 

nævnes: Zaxsez, Seditio, Cicero, Solaris og Sværkamp. Udover dette var vi også med på korpsrådsmødet i 

Billund. 

Som man kan læse er der sket rigtig meget i løbet af spejderåret 2016, også meget mere end der er 

skrevet her. Klanen tæller i 2016, 32 klanspejdere hvor 2 af dem er klanledere. Mange af vores spejdere 

deltager aktivt i gruppen, enten som ledere eller i bestyrelsen. 

Vi kigger nu frem på 2017 med en spændt fornemmelse i 

maven. 2017 byder bl.a. på en stor sommerlejr, men også et 

lederskift da vi(klanledere) ikke længere kan finde tiden. Så vi 

går et spændende år i møde. 

 

Med mange spejder hilsner Klanledelsen 

 

  



Vi ses til Grupperådsmødet d. 28.februar 2016 kl 18-20 på Grønningen 
 

 

Bestyrelsen 2016: Lars, Kit, Winnie, Judson, Mikkel og Fischer 


