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Det Danske Spejderkorps 

 

Referat af grupperådsmøde d. 13. april 2021 

 

Afholdt dels hos Jakob Meibom, Akademigrunden, Sorø dels samtidig via Google Meet 

Hos Jakob var en del af bestyrelsen samlet, nemlig: Jakob, Kasper, Poul Henrik, Vibeke, Laura, 

Lone. Resten af de 30 deltagere deltog via Google Meet. 

Formand Jakob Meibom bød velkommen, og fortsatte til punkt a) 

 

a) Valg af dirigent og referent. 

Til dirigent blev Kasper Fischer-Nielsen valgt 

Til referent blev Lone Vistisen valgt 

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, og vejledte i stemmeafgivelse og i hvordan 

mødedeltagerne kom til orde. 

 

b) Beretninger fra bestyrelse og ledere 

Bestyrelsen: Jakobs 1. år som formand blev meget anderledes pga. Corona nedlukningen. Alligevel 

har bestyrelsen nået meget. Indvielse af bålhytten blev gennemført. Kasper og Mille har været på 

klatreinstruktørkursus, hvor Nordea Fonden har sponsoreret både kursus og klatremateriel 

Oprykningsceremoni blev afholdt med den kendte højtidelige stemning 

Juletræssalget gik godt, med nyt samarbejde med Elefantgården, der leverede juletræsfødder. 

Bålhytten bruges også af byens unge, der desværre laver bål af både vores brænde og mange 

andre ting. Flittige spejdere har brugt Corona pausen til at bygge et raftestativ samt et 

brændeskur, der sikrer brændet. 

Brommehytten trænger til renovering, der er bl.a. fugtskader og borebiller. Henvend dig meget 

gerne til Jakob, hvis du vil give en hånd med det arbejde 

Beretningen blev godkendt 

Gruppeleder: Vibekes og Poul Henriks arbejde, som gruppeledere sammen, begyndte den dag 

Danmark lukkede ned. Forholdsreglerne har begrænset aktiviteterne meget, og ændringerne har 

været svære at forudse, men alligevel er der blevet gennemført spejderarbejde hele året. 



Oprykningslejr blev gennemført med ændringer i antal overnattende og Corona forholdsregler. 

Juleafslutningen blev delt i to hold og sommerlejr blev kun gennemført af trop og klan.  

Tak til alle ledere for at det, trods alt, har været muligt at gennemføre så mange spejderaktiviteter. 

Der har i årets løb manglet ledere på flere poster, men nu ser det lysere ud, der er nye ledere på 

vej, men der er stadig plads til og brug for flere ledere 

Beretningen blev godkendt 

 

c) Fremlæggelse af årsregnskab 

Det har været Lauras 1. år som kasserer. Laura medbringer to korrektioner til regnskabet, de kan 

ses på gruppens hjemmeside og har ikke betydning for regnskabets resultat. Det drejer sig om 

dobbeltpostering og manglende modpostering 

Årsregnskabet: Der har været færre udgifter til lejre og arrangementer pga. Corona 

restriktionerne, samt bedre salg af juletræer, måske fordi der er blevet holdt flere og mindre 

juleaftener i Sorø. Vi har haft en udgift til fjernelse af fundament på Galgebakken, hvor 

Bjælkehytten tidligere var placeret, det er dog lykkedes Jakob at halvere beløbet efter forhandling 

med kommunen. Gruppen har en god økonomi. 

Efter et enkelt opklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt 

 

d) Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke stillet nogen forslag. 

 

e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 

 1. Udviklingsplanen er blevet udsendt tidligere. De særlige fokuspunkter ses på sidste side: 

Ledere. Godt spejderarbejde i overensstemmelse med korpsets ideer. Materiel og grej. 1 uges 

sommerlejr. Vi forventer ikke et drømmeår, men stiler efter at vende tilbage til det vanlige 

aktivitetsniveau 

Til spørgsmålet om hvad der menes med ”godt spejderarbejde”, svares at korpsets udviklingsplan 

skal indarbejdes i gruppens arbejde. 

Udviklingsplanen er en justeret udgave af den tidligere plan, da det ikke har været muligt at 

gennemføre planen pga. de færre aktiviteter. 

Udviklingsplanen blev godkendt 

2. beslutninger i øvrigt om gruppens fremtid. 



Ingen emner. 

3. Vedtagelse af budget og kontingent. Laura gennemgår de nuværende kontingentsatser, der er 

sidste år ryddet op i kontingentsatserne og ingen forslag om ændringer. 

Der er budgetteret med lavere kontingentindtægt pga. de færre aktiviteter, dog ser 

kontingentbetalingerne ud til allerede at normaliseres nu. 

Ekstra penge er afsat til aktiviteter for at kompensere for nedgangen under Corona nedlukningen. 

Der er budgetteret med ekstra udgifter til Bromme og Grønningen til vedligehold og renovering 

Der er afsat penge til PR-aktivitet, da gruppens nye PR-udvalg er særdeles aktivt. 

Spørgsmål om vi forventer ekstra udgifter til Spejdernes lejr 2022, er der behov for en 

opsparingskonto? Svar: God ide, det tages op på næste bestyrelsesmøde.  Bestyrelsen regner med 

at gruppens gode økonomi kan dække et tilskud på halvdelen af hver spejders lejrkontingent, ved 

at der på næste års budget regnes med udgifter til tilskud. Der vil også blive mulighed for 

ratebetaling eller opsparing for den enkelte familie. 

Budgettet blev godkendt 

 

g) Valg af bestyrelse 

1. og 2. Jakob og Laura fortsætter som formand og kasserer 

3. Unge: Cille Nielsen fortsætter, desuden vælges Mille Rebien, Simon Kjærgaard og Philip 

Prokesch 

4. Ledere: Kasper Fischer-Nielsen, Poul Henrik Madelung (gruppeleder) fortsætter. Nyvalgte: 

Katrine Fischer-Nielsen, Lone Bay 

5. Forældre: Nyvalgt Rikke Lundgaard, Carsten fortsætter 

7. Suppleanter: Simon Calmar Petersen og Anna Bruun Nielsen 

 

f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

Resultatet blev 12 medlemmer og 2 suppleanter 

 

h) Valg af to medlemmer til korpsrådsmødet 

Efter skriftlig afstemning blev Philip og Cille valgt 

 

i) Valg af 5 deltagere til divisionsrådsmødet 



Efter skriftlig afstemning blev Ulla Jenner, Niels Iuel, Joacim Andersen, Philip Prokesch og Mikkel 

Meibom valgt. 

 

j) Valg af revisor og revisorsuppleant 

  Anna Bruun Nielsen blev valgt som revisor og Jonas Thaaning Steffensen som suppleant  

 

k) Eventuelt 

Der bliver spurgt om hvordan årets sommerlejre afholdes. Det vil være op til de enkelte ledere i 

hver afdeling at beslutte dette. 

 

Dirigenten takker for god deltagelse i mødet, trods den uvante form. 

Formanden takker for fin deltagelse i gruppens aktiviteter. 
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