
Referat af gruppemøde 26. februar 2018

1.Valg af Dirigent
Dirigent blev Mette. Det noteres at mødet er lovligt varslet.

2.Aflæggelse af beretninger
Formandens (Anders) beretning:
Det har været endnu et begivenhedsrigt år for vores gruppe. Der har været masser
af aktivitet for og med alle spejderne – med Spejdernes Lejr som året højdepunkt for de 
fleste. Lejren og spejdernes hverdag i øvrigt tænker jeg, at Sofie vil sige meget mere om, så
det vil jeg lade ligge for nu og så i stedet koncentrere mig lidt om gruppens år i øvrigt.
Gruppens udvikling
Vi har haft en positiv udvikling igen i antallet af aktive spejdere. Det er godt at se. Det har 
også været et godt år rent økonomisk – selvom vi har støttet alle spejdere med at komme 
med på spejderlejr.
Frederiksbergfesten
Det forgangne års første store arrangement var frederiksbergfesten. Igen lykkedes det mig 
at have andre planer, så jeg kan desværre kun fortælle om dagen på anden hånd. Det 
ændrer dog ikke ved, at jeg kan høre på alle, at det var et brag af en dag – til stor glæde for 
både spejdere og andre besøgende. Herfra skal især lyde en stor tak til ledere, grupperåd, 
og Y’s men. Det blev leveret et kæmpe stykke arbejde henover foråret, med lodsedler, 
reklamer og annoncering, kørsel af ”lopper”, opsætning af telte og aktiviteter – og 
selvfølgelig ikke mindst indsatsen på selve dagen. Her også en stor tak til de forældre som 
gav en hånd med.
Sommerlejrene
Henover sommeren blev der både arrangeret bæverlejr og Spejdernes Lejr. En stor tak for 
lederne for den indsats I lagde i det – men også en stor tak til de forældre som gav en hånd 
med på lejrene, så lederne fik tid til det som er deres fornemmeste opgave – at være 
sammen med spejderne og give dem gode og lærerige oplevelser gennem de forskellige 
aktiviteter.
Sensommerkoncerten
Også i 2017 stod vi for salg af mad og drikke til sensommerkoncerten i Præstegårdshaven. 
Udover at det ofte er en god musikalsk oplevelse, ja så giver det også et godt bidrag til 
finansiering af spejderaktiviteterne. Tak til alle som leverede kager til kagebordet, hjalp med 
at sætte op, sælge osv.
Arbejdsdage forår og efterår
Vi har fantastisk gode omgivelser for spejderarbejdet, men det giver også mange gøremål. 
Både i foråret og i efteråret gennemførte vi derfor arbejdsdage med fokus på 
vedligeholdelse af Spejderhuset og omgivelserne omkring. Vi har efterhånden fået lavet en 
god plan for løbende vedligehold og videreudvikling af Spejderhuset. Og der er nok at tage 
fat! Men desværre var ikke helt så mange på arbejdsdagene som ønsket. I 2018 skal vi 
gøre en indsats for at få flere forældre engageret på dagene.Vi vil gerne meget mere!



Det var mit udpluk fra året der gik. En stor tak til alle for den indsats I har lagt. Jeg er som 
altid både stolt og imponeret over den indsats lederne ligger for dagen. Det bliver brugt 
voldsomt mange timer. I er for seje! Jeg vil også gerne bruge lejligheden til at takke alle jer 
der har engageret jer i Grupperådet. I er med til at gøre det muligt for spejderlederne at 
drive spejderarbejdet i hverdagen – både finansielt og markedsføringsmæssigt. I har i året 
der er gået også været en super ekstra hjælp på lejre og når der har manglet en leder i 
ugens løb hos bævere, ulve og trop. Og endelig også en tak til alle de øvrige forældre som 
giver en hånd med, når det er muligt. Men også en lille opfordring til jer.
Tag fat i de andre forældre og få dem med til arbejdsdage m.m. Eller meld jer ind i 
grupperådet og deltag i det fantastisk gode fællesskab der er blevet skabt. Eller melde jer 
som ledere til spejderarbejdet. Jeres børn har brug for jer, hvis der også skal være et godt 
spejderarbejde i fremtiden.

Gruppelederens (Sofie) Beretning:
2017 har igen været præget af vokseværk. I januar 2016 var vi 34 medlemmer. I januar 
2017 er vi 72 medlemmer. Det betyder vi er ca. 15-23 børn og 3-4 voksne. Det er fint men vi
kan godt bruge 1 leder mere i alle enheder. Især i Troppen er der ønske om en kvinde og 
gerne to M/K i Bæverenheden.
Hvad har fyldt i løbet af året
Der har været den årlige Bæverturnering, hvor Bæverne fik præmier. Pedersborgdagene 
hvor vi også fik 4 nye telte. De to var en gave af nogle mennesker vi ikke kender. 
Sommerafslutningen hvor der var over 100 børn og voksne. Spejdernes Lejr i Sønderborg. 
Bævernes sommerlejr som var ved Kobæk Strand. Der var opstart af familiespejder. Så var 
der Jota/Joti som foregik i vores egen hytte. Juleafslutning som kun var for spejderne, på 
grund af pladsmangel i hytten. Nytårsparaden i Kirken. Senest har der været tænkedag for 
alle spejderne i anledning af Baden-Powel (spejdernes grundlægger) fødselsdag. Der var 
120 spejder fra hele Sorø kommunes spejdergrupper, så det var en spraglet flok.
Ledergruppen
Vi har fået nyt lederrum som vi nyder meget. I øjeblikket arbejdes der med at give gruppen 
et særpræg til gruppen. Det betyder vi arbejder på et nyt gruppemærke og måske kommer 
der også en gruppe T-shirt (mærket blev vist til alle fremmødte) Vi har været til 
distriktsmøde og blev spurt ind til hvorfor det går så godt i vores gruppe. Svaret blev at vi 
har engagerede ledere. Alle børn får tørklæde når de bliver meldt ind. Der er et godt 
sammenhold blandt de voksne i gruppen. Eksempelvis de to årlige fester som man kan leve
længe på.
Hvad skal der ske i fremtiden
Først er der indsamling til Folkekirkens nødhjælp den 11. marts. Vi håber der kommer 
mange børn. Så kommer Distriktsturneringen for Bæver og Ulve 8. april. Dette års 
sommerlejre vil være for enhederne enkelvis. Nærmer besked følger. Troppen vil vandre i 
år. Ulvene vil tage til Næsby Center. Det er ikke langt væk, men det viser sig at næsten 
ingen af spejderne har været der. Bæverne har endnu ikke lagt sig helt fast på destination. 
Alle enhedsledere har meddelt at de forsætter et år endnu og da vi jo har brug for ledere, 
allerede nu, er det et rigtigt godt tidspunkt at blive leder. Der er erfarende kræfter som gerne
vil give oplæring.

3. Godkendelse af regnskab
Ib redegjorde for regnskabet. Regnskabet ser rigtig godt ud til trods for stor udgift til 
sommerens lejr i Sønderborg.
Spørgsmål: Der blev spurt til de fire telte som vi har fået. Fremgår de af regnskabet.
 Svar: Ja, de to gør. De to andre var en gave som vi bare har fået.

Spørgsmål:Der blev spurt til om vi er aktive i forhold til at søge hos fonde.
Svar: Marie Andersens fond giver os hvert år 10.000 kr. selv uden søgning. Fonden er dog 
ved at lukke, så det er måske sidste gang vi vil få penge fra dem. Vi har med mellemrum 
søgt sct. Georgsgilderne og vi får også, hvis det vi søger om er relevant for spejderne.



Spørgsmål: Hvorfor er rengøringsposten så stor i 2016?
Svar: I 2016 skiftede vi vinduer. Vi har ikke en specifik post til husforbedringer hvorfor 
udgiften lander på rengøringsposten. Vi har tillige også skiftet wc'erne hvilket set tydligt på 
vandregningen. Så det kommer tilbage via vores mindre forbrug.

4. Forhandlig af gruppens arbejde fremover
 Der arbejdes på, at skaffe venner i udlandet. Dette sker fordi ulvene arbejder på mærket 
spejdervenner. Der er forløbig kontakt til England og Tyskland. Der er håb om kontakt til 
Slesvig/Holstein, men det vil vise sig om det lykkes. Der vil på sigt være behov for midler til 
lejrtur til udlandet, da vi gerne vil besøge vores venner i England eller Tyskland.

Familiespejderne mødes i vinter halvåret en gang pr. måned, men når det bliver bedre vejr 
vil vi mødes hver 14 dag. Der findes nogle få mærker som de vil i gang med at tage.

Der kom et enkelt forslag. Kan det være en ide, at søge efter ledere via sociale medier for at
nå ud til en bredere gruppe end forældrergruppen. Forslaget vil blive overvejet.

5. Indkommende forslag
Der var ingen indkommende forslag.

6. Valg af medlemmer til grupperådet
Der var ingen der var på valg. Det skyldes at Dorte, Hans Henrik og Kasper blev 
indsupleret i 2016 og blev valgt i 2017. Det betyder de skal på valg i 2019. Anders, Randi 
og Chris er på valg i 2019. Det betyder at der i år ikke er nogen som er på valg. Det 
betyder også af der er mange som er på valg i 2019 og derfor opfordres alle som har 
interessse til at melde sig til grupperådet. Der blev ikke valgt nye ind.

7.  Valg af to bilagskonsulenter
Anne-Lise og Niels Phillip blev genvalgt.

8. Eventuelt
Datoen for Frederiksbergfesten er søndag den 27. maj. Arbejdet med forberedelserne 
starter tidligere, hele den weekend vil der være aktiviteter ved spejderhytten med af bygge
op. Længe inden da vil der være aktiviteter med af samle loppefund, Y'mens hjælper os 
rigtig meget, men er der forældre som vil afse et par timer til at hjælpe. Vil det være godt.

Der var en forælder som spurte til om der er politikker for børnene må/ikke må sove 
piger/drenge på lejrturer. Der er politik i troppen, de sover ikke sammen piger og drenge. 
Blandt ulvene ser lederne på børnesammensætningen. Det er ikke alle ulve som er lige 
gode, til at sove begge køn i samme telt. Bæverne sover sammen nogle gange. Afhængig 
af rammerne. Der er usikkerhed om korpset har retningslinjer og hvordan de ser ud. 
Spørgsmålet gav anledning til dialog omkring bordet og flere afspekter kom frem. Grunden
til forespørgelse er af forældren mener, af det er vigtig af børnene har mulighed for af 
lærer gensidig respekt. Det kan opnås, bland andet gennem af sove sammen, når man er 
sammen om aktiviter. Andre ytret bekymring for muligheden for af lærer anerkendelse, for 
andre end sit eget køn. Atter andre ytret bekymring for børns blufærdighed. Emnet vil blive
taget op på grupperådsmøde.

Konstituerende grupperådsmøde bliver den 14. marts kl. 18.30 måske der er en som har 
kage med. 

….Således husket og skrevet af  Randi
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