4. Absalon - Grupperådsmøde 22/02/2022

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Valg af dirigent og referent

Tillykke til Olave og Robert Baden Powell
Den 22. februar hvert år fejres Tænkedag af spejdere over hele Jorden.
Tænkedag er den dag hvor Robert og Olave Baden Powell begge havde fødselsdag.
Robert Baden Powell startede spejderbevægelsen i 1907, og blev senere Verdensspejderchef
Hans kone Olave overtog senere pigespejderbevægelsen.

Familiespejd, Mikro, Mini, Junior, Trop, Senior
4. Absalon

Absalon Division

Det Danske Spejderkorps
WAGGGS & WOSM
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
World Organization of the Scout Movement

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen
Gruppen tæller
71 spejder
21 ledere
9 bestyrelsesmedlemmer

målsætning 70-100
målsætning 20-25

10 (9)
8 (12)
15 (11)
20 (22)
18 (10)
”2” (5)

Familiespejder
Mikroer
Minier
Junior
Trop
Klan

målsætning 14-20
målsætning 14-20
målsætning 14-20
målsætning 14-20
målsætning 14-20

0

Voksenspejder - tænker at vi ser på det efter sommer

Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen – Årshjul – 6 møder
Fælles

Familiespejd

Mikro

Mini

Junior

Trop

senior

Ledere

Styrelse/gruppe

Grupperådsmøde

Gruppestyrelselsmøde
(lave indkaldelse til
grupperådsmøde)
Vigtigt
Indkaldelse skal ud
Grupperådsmøde

Januar

Februar
Marts

Grupperådsmøde
fastelavn
Arbejdsweekend

April
Maj

Superdivi
påskekursus

Pandaløb

Pandaløb

Pandaløb

Oak city rally – sidste
weekend

Juni
Juli
August
September

Sommerlejr
Oprykning

Oktober

Arbejdsweekend

November
December

Juletur

Superdivi

Gruppestyrelsesmøde
(opstartsmøde)
(sætte datoer)
Divisionrådsmøde

Divisionrådsmøde

Ved planlægning af
aktiviteter/ture –
bemærk, mange
konfirmationer i maj

Gruppestyrelsesmøde

Gruppestyrelselsmøde
Mikrominitræf

Mikrominitræf

Juniortræf 3.
weekend
Plan
S-togsløb
Fenrisløb, slut
sept

Gruppestyrelselsmøde

Korpsrådsmøde
Julefrokost
2. lørdag i dec

Fondsteamet
Nogle gruppe tjener penge ved at sælge juletræer, lodsedler mm. Så har du mod på
at hjælpe teamet er det plads til ekstra hænder – de gør et fantastisk arbejde !!

25.000 kr til bålpladsen, fra Nodea
10.000 kr til diverse - Fonden af 23. april 1963
Er der nogen der er friske på at hjælpe teamet?

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen
30. maj - Oak city rally – Skovrally (Corona model)
3-7. Juli - Sommerlejr - fælles 4. Abs sommerlejr på Nekselø
15. august - Fællesstart (oprykning)
22. august - Familiespejderdag
24-26/9 - Uddannelsesmarked (Blev til møde med gruppeudvikling i stedet)
29.-31. oktober - Juletur
11. december Ledermøde

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen
Fordeling efter sommerferien
Mikro - Torsdage – 17-18.30
Mini - Tirsdage – 17-18.30
Junior - Onsdage – 18-20.00
Trop - Mandage – 18-20.00
Familiespejd - en søndag om måneden 10-12.00

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen
Fordeling efter sommerferien
Malte skal i militæret, Helene på højskole og Sarah skal flytte. Vi har 2 nye ledere på vej
– Kamma & Rie (Begge er tidligere spejdere)
En løs skitse kunne være Anette og Martin flytter til junior - så vil fordelingen
efter sommerferien se ud som følgende:
Mikro - Sidsel, Sangar + en tropsspejder og 1-2 ekstra
Mini - Klaus, Jonas + en tropsspejder og 1-2 ekstra
Junior - Mirjam, Anette, Martin & Helene (indtil nytår) evt en hjælper, hvis det er muligt
Trop - Mathias, Axel, Mette, Eva & Thomas ( vi er reelt 1-3 ledere pr møde i gennemsnit)
Familiespejd - vil kræve ekstra/nye ledere efter ferien

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

4. Absalon - planen for
sammenhæng i gruppen
Udviklings plan for 4. Absalon - 2022
Udviklingsplanen 2020-2024
Årshjulet
Rød og blå tråd fra familiespejder til trop
Arbejdsdokument

4. Absalon - planen for sammenhæng i gruppen
Udviklings plan for 4. Absalon - 2022
Udviklingsplanen 2020-2024
Årshjulet
Rød og blå tråd fra familiespejder til trop

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Familiespejder
I stikord: Værne om naturen, arbejder ikke fast med
patruljesystemet, gentagelser med kniv og bål, rydder op efter sig
selv, så lette valg (A eller B), udforsker naturen, aktiviteter
sammen med andre end egen familie, afsøge grænser.
Hvis du er hos os i 2 år, vil du opleve følgende:
Kende til de forskellige spejderritualer, samling…

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Mikro
I stikord: Være en god kammerat, arbejde i patruljer med
flydende PL/PA, praktisk læring og turde at fejle, fjerne affald som
ikke kun er dit eget, individuelle valg (kort tidsramme), sove ude,
dyrke succesoplevelser.
Hvis du er hos os i 2 år, vil du opleve følgende:
Kende til de forskellige spejderritualer, flaghejsning,
patruljer/bander og leg i naturen.

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Mini
I stikord: Være hensynsfuld og hjælpe andre, arbejde med patruljer
og PL/PA i kortere perioder, ”indlæringsplan” for nye spejdere (Børn
lærer børn), Lave aktiviteter for andre børn, demokratiske valg af
forløb, opleve stilhed & mørke, lære at lære fra sig,
Hvis du er hos os i 2 år, vil du opleve følgende:
Kende til de forskellige spejderritualer, flaghejsning, patruljer/bander
og leg i naturen.

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Junior
I stikord: Til at stole på, tage medansvar i familie og samfund, patruljer
med PL/PA forløb, selvstændige patruljeopgaver, familieengagement
(de skal selv smøre madpakker/lave mad, pakke rygsæk), tage stilling til
løse valg ud fra krav, naturbosættelse, lære at lede og skubbe egne
grænser.
Hvis du er hos os i 2 år, vil du opleve følgende:
At være på lejr, både små og store
At sove uden for
At være afsted på længere vandreture
At bruge offentlig transport

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Trop
Hvis du er hos os i 4 år, vil du opleve følgende:
Sommerture: Gruppesommerlejr, divisionslejr/nationale lejre,
udenlandslejr
Andre aktiviteter: vinterhejk, adventureløb, plan, vildmarksoplevelser
Vi vil gerne lære dig følgende spejderfærdigheder (rød tråd)
Udvikle dine lederegenskaber/lederstil
Lære at bruge planlægnings- og evalueringsredskaber
Spejderfærdigheder på ekspertniveau - du kan lære færdigheden fra
dig, og du kan bruge det i en større sammenhæng.
Kan lave/koordinere mad over bål til hele troppen (20 personer)

Fremlæggelse af beretning fra ledergruppen

Familiespejder
I stikord: Værne om naturen, arbejder ikke fast med
patruljesystemet, gentagelser med kniv og bål, rydder op
efter sig selv, så lette valg (A eller B), udforsker naturen,
aktiviteter sammen med andre end egen familie, afsøge
grænser.
Hvis du er hos os i 2 år, vil du opleve følgende:
Kende til de forskellige spejderritualer, samling…

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Budgetposition
1000 Medlemskontingent
1010 Lokaletilskud
1011 Aktivitets/medlemstilskud
1012 Kursustilskud
1013 Andre offentlige tilskud
1020 Ture og lejre
1030 Arrangementer og
aktiviteter
1040 Gaver/støtteforening
1050 Diverse indtægter
1060 Renter
1070 Tilbageførsel hensættelse
2000 Korpskontingent
2010 Divisionskontingent
2020 Ture og lejre

Forrige
budget
118.000,00

Forrige
realiseret

Budgetteret
beløb
-10.600,00
152.857,58
152.000,00

26.000,00
23.400,00

0
0

0
0

0
0
10.000,00
0

0
59.344,00
2.475,00
0

0
59.000,00
0
0

20.000,00
0
0
0
-25.000,00
-7.300,00
-20.000,00

25.000,00
0
0
0
-30.210,00
-9.339,00
-25.734,31

0
0
0
0
-30.500,00
-9.500,00
-50.000,00

2030 Arrangementer og
aktiviteter

-40.000,00

-22.820,76

-40.000,00

2040 Kurser
2050 Administration
2055 Regulering tilskud
2060 Materiel
2070 Lokaleleje
2071 Prioritetsrenter
2072 Skatter, afgifter,
forsikringer
2073 Vedligeholdelse og
rengøring
2074 Varme, el og vand
2080 Renter
2090 Diverse udgifter
4090 (31-12-2012)
Fejlpostering (Lukket)

-12.000,00
-2.000,00
0
-20.000,00
-40.000,00
0
-3.900,00

-7.319,90
-533,17
0
-25.117,96
-41.787,97
0
-3.581,84

-7.500,00
-1.000,00
0
-25.000,00
-42.000,00
0
-3.600,00

-5.000,00

0

-5.000,00

-9.000,00
-500
-500
0

-4.934,01
-300
-1.853,93
0

-5.000,00
-500
-2.000,00
0

Kan det vedtages?

Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
Familiespejd

340 pr. halve år

Spejder

475 kr. pr kvartal

Støttemedlemskab

100 kr. pr kvartal

Ledermedlemsskab

75 pr. år

kontingent – kan den vedtages?

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Behandling af indkomne forslag
Spejder camp i starten af sommerferien – en uge hvor de
store spejdere planlægger og afholder en camp med
spejderaktiviteter.
Målrettet til 0-4 klasser
Mandag til fredag 9-15
Spejderaktiviteter og hygge
Pris idé
200 kr for medlemmer
675 kr for ikke spejdere

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Udviklingsplan
Fortsætte udvikling i gruppen – Ledere og grene
Fokus vil det kommende år være at søge flere ledere og spejdere, så vi kan få et stabilt grundlag
og sikre den gode fremgang. Vi arbejder efter et mål med 7-10 spejdere i hver skoleårgang. Efter
sommerferien opdeles mikro- og minigrenen, så der kommer til at være en ekstra gren.
Svarende til 70-100 spejdere fordelt som følgende:
14-20 spejdere pr gren
familiespejdere, Mikroer, Minier, Juniorer, Tropsspejdere
20-25 ledere
(gennemsnitlig fordeling med 4-5 ledere pr. gren vil være optimalt, så der kan være overlap, og
ingen leder står alene - Det skal være sjovt at være leder - fordi det også gør det sjovt at være
spejder)
Vi skal være opmærksom på, at der er større frafald i de ældre klasser og skal se på, om det
kræver flere juniorer på den lange bane. Vi vil forsøge at sende ledere og potentielle ledere på
kurser, og håber at få så mange som muligt med på det fælles klan- og lederevent i september. Vi
vil i gruppen arbejde på at videreudvikle den røde tråd, vi startede på i 2021.

Udviklingsplan
1. Vedligeholdelse af hytterne og grund
Vi vil arbejde på at få bålpladsen færdig. Vi vil afslutte ombygningen af køkkenet og
fortsætte med tagrenovering, samt materiale- og klanhytten klar. Lave en plan for
omgivelserne og for grunden når der er vådt/mudret.
2. Udvalg i gruppen
Uddeling af opgaver i gruppen vha. udvalg for at aflaste lederne. Dette gøres på
grupperådsmødet 2022. Fondsansøgningsteam har været uvurderligt og effektivt til
at søge midler, hvilket vi ønsker at fortsætte. Vi har brug for ca. 2-3 nye telte til SL
2022.
Vi vil gerne etablere et projektteam, der skal være med til at udtænke og udføre
kommende projekter såsom ny toiletrenovering, tagrenovering, renovering af
materialerum/, og hvad vi ellers kan finde på af projekter.

Udviklingsplan – kan den vedtages?

Korpsets udviklingsplan

UDVIKLINGSPLAN 2020-2024
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Vi skal tiltrække nye ledere og

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af:
Bestyrelsesformand
Kasserer
Gruppeleder
Mindst tre andre medlemmer
Sidste år var det 9 i bestyrelsen

Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at
udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli

Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen har ansvar for, at:
• Lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål,
arbejdsgrundlag og værdier
• Sørge for at gruppen overholder korpsets love
• Gruppens økonomi
• Følge op på grupperådets beslutninger
• Koordinere beslutninger vedrørende gruppens dagligdag
• Indstille voksne medlemmer til godkendelse
• Udvikle af gruppen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)

4. Absalon

Absalon Division – DIVISIONSRÅDET – 16/5

Det Danske Spejderkorps – KORPSRÅDET - NOVEMBER
WAGGGS & WOSM
World Association of Girl Guides and Girl Scouts
World Organization of the Scout Movement

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022
7. Behandling af indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af kasserer – Valgt i 2021 og er ikke på valg
Valg af medlemmer – er valgt i 2021, men følgende ønsker at udtræde af styrelsen:
Jan Stenholt, Katrine Kavli
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
Mette Thomsen genopstiller som revisor.
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Eventuelt

Eventuelt

