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GRUPPERÅDSMØDE 2022 
for 4. Absalon 

 
 

 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
Dirigent: Axel Ørndrup 
Referent: Martin Løbger 
 
 

2. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
a. Tænkedag d. 22. februar hvert år 

 – Vi ønsker at gøre mere ud af det fremefter 
b. Gruppen tæller 

71 spejder    målsætning 70-100 
21 ledere    målsætning 20-25 
9 bestyrelsesmedlemmer  
Voksenspejder bliver genovervejet efter sommer 

c. Rekruttering 
Vi ønsker at rekruttere fra små og fastholde 

d. Fremlæggelse af årshjul 
Årshjul er vedhæftet 

e. Fonds teamet 
Har skaffet 35.000kr siden sidst. 
Vi ønsker fortsat at benytte vores fonts team fremfor f.eks. at sælge lodsedler. 
Alle der har lyst til at deltage i fonds arbejdet skal være velkommen – kontakt 
en leder eller fondsteamet direkte. 

f. Beretning fra årets aktiviteter 
Axel gennemgik kort de aktiviteter der har været i gruppen i løbet af året. 

g. Fordeling af møder 
Der lægges op til at der efter sommerferien sker en opsplitning af Mikro og Mini 
grenen der indtil nu har holdt møder sammen. Forslag til mødedage efter 
sommerferien ser således ud: 
Mikro:  Mandage 17.00-18.30 
Mini:    Tirsdage 17.00-18.30 
Junior:  Onsdage 18.00-20.00 
Trop:   Mandage 18.30-20.30 
Familiespejd - en søndag om måneden 10-12.00 

h. Leder kapacitet 
Axel fremlage oversigt over leder kapacitet den kommende sæson 

i. Vi har i ledergrupperne i de enkelte grene over året arbejdet på en 
udviklingsplan som vi kalder henholdsvis ”Råd tråd” og ”Blå tråd”. 
Axel fremlagde resultaterne af dette arbejde.  



 

 

 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 

Regnskabet blev fremlagt af Kassér Kasper. 
Der er overskud på året. Større end sidste år. Mest pga nedsat aktivitet (Corona) 
Vi har en god likviditet 
 
Regnskabet blev godkendt 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  
Et revideret budget for indeværende år blev fremlagt af Kassér Kasper. 
 
Budget godkendt 

 
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)  
Budget 2022 – Vi planlægger at bruge af vores likviditet. 
 Afsat 50.000 kr til ture og arrangementer 
 
Budget godkendt 

 
 

6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022 
Forslag til kontingenter for indeværende or og fremadrettet: 
Familiespejd    340 pr. halve år 
Spejder    475 kr. pr kvartal 
Støttemedlemskab   100 kr. pr kvartal 
Ledermedlemsskab  75 pr. år 
 
Kontingent forslaget blev godkendt 

 
7. Behandling af indkomne forslag 

a. Axel fremlagde et forslag om at lave en spejercamp i sommerferien. Feks. I uge 
26. Det kunne være for maks 20 deltagere fordelt på 10 medlemmer og 10 
nye/udefrakommende. En sådan camp kunne også bruges til at lokke nye ledere 
til. 

b. Vores grund er temmelig mudret om vinteren. Der blev stillet forslag om at 
indkøbe passende mængder flis og få det spredt ud. 

c. Der blev stillet forslag om at ”Arbejdes weekender” weekender genoptages nu 
hvor det synes at Corona pandemien ikke længere sætter en stopper for det. 

 
8. Vedtagelse af udviklingsplan  

Axel præsenterer vores udviklingsplanen. I store træk er det 
a. 14-20 spejdere pr gren 
b. 20-25 ledere i alt (ca 4-5 pr gren) 
c. Vedligeholdelse af hytter og grund 
d. Nedsætte udvalg i gruppen til at løse konkrete opgaver, så al arbejde ikke falder 

tilbage på lederne. 



 

 

e. Korpsets udviklingsplan blev præsenteret – vedhæftet referatet. 
 
Planen vedtaget 

 
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

Vi fastholder en bestyrelse på 9 personer 
 

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 
Følgende ændringer i bestyrelsen:  

a. Udtrædelse: 
i. Jan Stenholt, Katrine Kavli 

b. Indmeldt: 
i. Rie Hjorth, Sidsel Lynge Christensen 

 
Den nye bestyrelse blev godkendt 
 

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
Mette Thomsen genopstiller som revisor. 
 
Godkendt 

 
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Følgende blev valgt: 
a. Valgt: Axel, Malte, Sidsel 
b. Mangler stadig 2 

 
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

a. Valgt: Axel, (Malte & Helene) 
 

14. Eventuelt 
Til sommer er der Spejdernes Lejr 2022 (SL2022). 
Spejdernes Lejr afholdes hvert 5. år og har op i mod 50.000 deltagere. 
Mikro’erne bliver ikke invitere, da lederne finder dem for små til så stor en lejr. Det blev 
nævnt at man muligvis kan arrangere en ”besøgsdag” for Mikro’erne. 
Der blev talt om at Forældre Hjælp er meget velkomment. 
Vi skal have styr på antal tilmeldte, da der er følgende deadlines for SL2022: 

a. Rafte bestilling senest 15.marts 
b. Gruppen tilmeldes senest 2. maj 

 
 
  



 

 

 

 
 

Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen – Årshjul – 6 møder
Fælles Familiespejd Mikro Mini Junior Trop senior Ledere Styrelse/gruppe

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

Februar Grupperådsmøde
fastelavn

Grupperådsmøde Grupperådsmøde

Marts Arbejdsweekend Superdivi
påskekursus

Gruppestyrelsesmøde
(opstartsmøde)
(sætte datoer)

April Pandaløb Pandaløb Pandaløb Divisionrådsmøde Divisionrådsmøde

Maj Oak city rally – sidste 
weekend

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

Gruppestyrelsesmøde

Juni
Juli Sommerlejr
August Oprykning Gruppestyrelselsmøde
September Mikro-

minitræf
Mikro-
minitræf

Juniortræf 3. 
weekend

Oktober Arbejdsweekend Plan
S-togsløb
Fenrisløb, slut 
sept

Gruppestyrelselsmøde

November Juletur Korpsrådsmøde
December Julefrokost 

2. lørdag i dec

Korpsets udviklingsplan 

Vi skaber modige børn og unge

MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn 
og unge. Hos os skal børn og 
unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod 
på livet.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Jævnligt opleve at kunne og turde 

mere, end de tror
•  Have konkret medbestemmelse på 

hvert møde og hver tur
•  Opleve et rum, hvor det er en god ting 

at fejle
•  Møde mennesker, der udfordrer og 

skaber forståelse for andres og egne 
meninger samt ståsted i samfundet og 
livet

Hver enhed skal:
•  Planlægge og gennemføre aktiviteter 

og ture med tilpas udfordring og støtte, 
så vi skaber modige børn og unge

•  Udvikle modige og kompetente voks-
ne, der kan give spejderne ansvar og 
udfordre dem

•  Skabe et miljø, hvor børn, unge og 
voksne oplever en kontrast til skole, 
job og hverdag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Arbejde for, at børn og unge har en 

betydningsfuld stemme i samfundet
•  Tilbyde udfordrende kurser, arrange-

menter og ture for spejdere og ledere
•  Arbejde for, at flere børn og unge 

kan opleve at være og blive en del af 
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt 
og internationalt

VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i 
naturen, og vi bliver glade af at 
bevæge os. Som spejdere skal 
vi gøre begge dele.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve både det vilde og det stille 

friluftsliv
•  Have pulsen op på hvert møde
•  Opleve, at spejder- og friluftsfærdighe-

der bruges på ture og lejre

Hver enhed skal:
•  Være ude mindst én gang på hvert 

møde
•  Prioritere, at spejdere og ledere bliver 

inspireret til at udforske Spejdermeto-
dens anvendelse i naturen, med afsæt 
i vores program

•  Dyrke turlivet for alle aldre

Og på nationalt niveau skal vi: 
•  Udvikle tidssvarende faciliteter, der 

giver medlemmer og befolkning mulig-
hed for at dyrke friluftslivet – både det 
brede og det specialiserede

•  Sikre udviklende tilbud, hvor ledere 
bliver fortrolige med Spejdermetodens 
anvendelse i naturen, så de kan inspi-
rere andre

•  Sikre aktivitetsbaseret adgang til natu-
ren i og uden for Danmark

BÆREDYGTIGHED 
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om 
naturen. Vi inddrager børn og 
unge i, hvordan og hvorfor vi 
træ!er bæredygtige valg, og 
vi giver dem mulighed for selv 
at gøre en forskel for en bedre 
verden.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve selv at kunne gøre en positiv 

forskel for naturen og kloden
•  Opleve en tilgang til klima- og miljø-

krisen præget af konkret handling, 
nysgerrighed og optimisme

•  Få mulighed for at opleve og reflektere 
over storheden af naturens verden

Hver enhed skal:
•  Indtænke bæredygtighed i enhedens 

mad, transport og grej
•  Efterleve principperne om sporløs 

færdsel i naturen
•  Afprøve nye løsninger på klima- og 

miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale 
deleøkonomiske tiltag

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Udvikle aktiviteter og viden om 

bæredygtigt spejderarbejde, som kan 
bruges på møder og ture

•  Indtænke bæredygtighed på kurser, 
arrangementer, lejre og på korpsets 
ejendomme

•  Være i front inden for bæredygtighed i 
børne- og ungehøjde, bl.a. i overens-
stemmelse med FN’s 17 Verdensmål og 
inden for de rammer, som Spejderne 
og verdensorganisationerne (WOSM & 
WAGGGS) inspirerer til

FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og 
sikre, at erfarne ledere fortsat 
finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved 
at skabe attraktive lederfælles-
skaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på.

 SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
•  Opleve at være en del af et anerken-

dende, positivt og attraktivt lederfæl-
lesskab

•  Føle at tiden brugt på spejder giver 
værdi og overskud i hverdagen

•  Have kort vej til ny inspiration, ledel-
sesudvikling og uddannelse lokalt og 
nationalt, samt have gode muligheder 
for progression i sin lederrolle

Hver enhed skal:
•  Prioritere det lokale lederfællesskab 

gennem jævnlige ture, uddannelse og 
lederpleje

•  Prioritere ledelsesudvikling gennem 
nationale kursustilbud med fokus på 
enheds- og gruppeudvikling

•  Have en plan for rekruttering af nye 
ledere, herunder for PR, modtagelse 
og introplaner

•  Åbne spejderfællesskabet op lokalt for 
både børn, unge og voksne

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Sikre og udvikle uddannelse og 

inspiration med mulighed for progres-
sion, fordybelse og udvikling med 
udgangspunkt i Spejderidéen og 
Spejdermetoden

•  Understøtte udvikling og a"oldelse af 
åbne arrangementer, der inviterer nye 
målgrupper ind

•  Styrke den lokale lederrekruttering 
gennem værktøjer, uddannelse og 
kampagner

•  Etablere og facilitere lokale gruppele-
dernetværk i samarbejde med divisio-
nerne, med fokus på gruppeudvikling, 
lederrekruttering og lokale forhold

•  Prioritere uddannelse af frivillige 
nationale ledertrænere, med fokus 
på gruppeudvikling, Spejderidé samt 
ungdomskurser

•  Udvikle, etablere og sikre driften af 
lokal træning for nye ledere i Spejder- 
idéen, heri Spejdermetoden samt 
vores program

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor 
tilvækst i børnefamilier, som 
kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi 
tilpasse os, så vi også i fremti-
den sikrer, at en stor andel af 
Danmarks børn og unge bliver 
spejdere.

 SÅDAN GØR VI

Hver spejder skal:
•  Opleve et varieret og spændende spej-

derliv, uanset om gruppen har hjemme 
i land eller by

•  Anvende Spejdermetoden i aktiviteter 
tilpasset bymiljøet – hvad end man har 
hjemme i en landsby eller en storby

•  Opleve at benytte lokalområdet på 
andre måder, end man gør til hverdag, 
og opdage nye sider af sin by eller sit 
lokalområde

Hver enhed skal:
•  Bruge partnerskaber og Spejderme-

toden til at skabe et bredt og varieret 
aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke 
selv har adgang til gode faciliteter

•  Tilstræbe at have en venskabsgruppe i 
et anderledes miljø/land end sit eget

•  Arbejde aktivt med at sikre plads til alle 
de lokale børn og unge, der vil være 
spejdere

Og på nationalt niveau skal vi:
•  Prioritere at opstarte nye grupper og 

støtte eksisterende, hvor potentialet for 
nye medlemmer er højt

•  Afprøve nye former for medlemskab og 
organisering

•  Lancere aktivitetsmateriale til grupper, 
som ikke har egen hytte eller naturom-
råder i nærområdet

UDVIKLINGSPLAN 2020!2024
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