
GENERALFORSAMLING TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017 

 
Gruppeleder Susanne Hansen bød velkommen og meddelte, at dagsordenen for general-
forsamlingen følger korpsets §10 jvfr. den udsendte indkaldelse. 
 
Valg af dirigent 
 
Anita Muxoll Hansen blev valgt. 
 
 
Aflæggelse af beretning ved Susanne Hansen 
 
På vegne af grupperådet aflægges beretning for det seneste år. 

Sidste år forsøgte vi os med generalforsamling en lørdag; men det gik ud over deltagerantallet, så 
nu er vi gået tilbage til vores gamle koncept med tøndeslagning og mad - og det er dejlig med 
mange mennesker i Knasten igen. 

Og mange er vi - også ved de ugentlige møder: 

Dog først vores nye enhed famliespejder. Enheden er for børn i alderen 3-6 år og deres forældre 
og blev startet op i efteråret af Anita og Tanja. De er ikke så mange; men de hygger sig med 
aktiviteter søndag formiddag - den tredje søndag i hver måned. Vi håber, der kommer flere til, når 
foråret kommer. 

Vi har 17 bævere; men snart kommer der flere til, da vi fra 1. april inviterer førskole-børnene med. 
Bæverne bruger området omkring Knasten ved deres møder; men har også været "ude af huset", 
bl.a. i.f.m. gårdbesøg. Bæverne og ulvene deltog ved årets Distriktsturnering, som var arrangeret 
af Holsted/Glejbjerg og havde temaet "Fængsel", 

Vi har 31 ulve, som for nuværende kommer fra 2.-3.-4. kl. Det er rigtig mange børn at have i 
Knasten, samtidig med at der skal laves et interessant program for både de mindste og de største, 
derfor overvejer vi en lidt anden inddeling efter sommerferien, således at der bliver oprettet en 
juniorspejdertrop. Det betyder, at 2.-3. kl. fortsat vil være ulve, og 4.-5. kl. vil blive juniorspejdere. 

Vi har 13 spejdere. De har bl.a. deltaget ved DM i Spejd en våd aprilweekend - en blev vist kåret 
som den mest beskidte spejder. De har været på turen 24 timer i sovepose. De overnatter i en 
shelter en gang hver måned, og hver gang et nyt sted. En weekendtur i Tivoli Friheden er det også 
blevet til. Og for de ældste har der været PL/PA. 

Vi har en aktiv roverklan med 13 aktive/passive rovere. De har deres egne aktiviteter - bl.a. var 
roverne på deres egen sommerlejr på Houens Odde; men de hjælper også gruppen med mange 
opgaver, hvilket også lederne kan nyde godt af i forbindelse med møder og ture. Et par af roverne 
har deltaget på ULK (Ungdomslederkursus) og har der igennem opnået kompetencer, som kan 
bruges både i Skodborg og i Kongeå Distrikt.  



Alle enheder var i september på en fælles weekendtur til Tiset-Arnum. Og i sommerferien var der 
sommerlejr på Forlev Spejdercenter. I år skal spejderne deltage på Spejdernes Lejr i Sønderborg; 
men bævere og ulve skal naturligvis ikke snydes, så der arbejdes på lejre for dem i eget regi. 

Ud over vores eget program har lederne også deltaget i forskellige møder i Kongeå Distrikt, været 
til Landsmøde (svarende til generalforsamling - for KFUM-Spejderne i Danmark, hvor der er valg til 
Hovedbestyrelsen og afstemning om forskellige punkter bl.a. i forhold til vedtægter for vores 
organisation samt øvrige ting, som Landsmødet kan pålægge Hovedbestyrelsen at arbejde med). 
Distriktet afholder 4 årlige uddannelsesdag, hvor lederne har mulighed for at dygtiggøre 
sige/skaffe ny viden om forskellige emner. Nogle leder har også deltaget i Scout Training Academy. 
Og så har vi en leder Karsten Andersen, som har gennemført Gilwell . Vi har også festet lidt - ved 
pigernes 40 års jubilæum sidste år, fik vi nogle penge, som giverne havde tilegnet lederpleje, så 1. 
oktober var ledere og grupperåd samlet i Knasten til hyggeligt samvær og lidt godt mad. Her en 
lille reklame for næste arrangement i samme boldgade (dog egen betalt) - i april inviterer vores 
roverklan ledere og grupperåd på en weekendtur til Fanø - måske en lille appetizer i.f.m. vores 
valg til grupperåd. 

Dygtige og engagerede ledere har vi, og dette blev påskønnet ved Nytårskuren i 2016., hvor 
lederne fik et skulderklap for deres spejderarbejde. 

Skodborg Gruppe havde også et hold ved Stafet for Livet i Vejen i august. Det var bestemt en rigtig 
god oplevelse; men om vi skal deltage igen, vil vi gerne drøfte med jer senere. Vores indsamlede 
beløb kom bl.a. fra deltagerbetaling og støtte fra Vetaphone og SAC Center Syd. KFUM-Spejderne i 
Danmark har en visionspulje, og puljen "Ryk verden på en dag" har støttet med et beløb til 
forplejning. Arrangørerne er glade for vores deltagelse, og en anden fin ting, der er kommet ud af 
vores deltagelse er, at vi netop er blevet påskønnet med 3.000 kr. fra Søsterlogen i Vejen. Vi var 
blevet indstillet til en donation for at have hjulpet med at tænde lysposer i forbindelse med 
ceremonien om aftenen. 

Vores enheder har også via Spejderhjælpen støttet velgørenhed. 

Igen i år har vi været aktive i Skodborg: 

Vi deltog ved affaldsindsamlingen i april. I juni deltog vi med faner ved Grundlovs-festen i Parken, 
og bagte snobrød i.f.m. ringridning og Sankt Hans. I august var der Park Rock, og her sørgede vi for 
oprydningen søndag formiddag, og der var bygget en indgangsportal til festlighederne. 55 grader 
Nord bussen solgte spejderudstyr i  Skodborg i november. Vi deltog også med faner ved 
gudstjenesten 1. søndag i advent. Og i december solgte vi juletræer på Torvet - indsamling af 
juletræer skete i det nye år. Derudover har spejderne været på gaden med KFUM-Spejdernes 
lodsedler og Soldatermissionens lodsedler samt Y-mens Clubs julekalendere. 

Meget af dette har givet bidrag til vores arbejde; men vi har også søgt hos fonde, hvor Vejen 
Kommune og Nordslesvigsk Asyl har bevilliget et beløb til nyt tag på en af de små hytter, og 
Bordorffs Fond har givet bidrag til ombetrækning evt. nye hynder i køkkenet samt lejrudstyr. 

I samarbejde med Alex Kvist har vi været i gang med at ansøge fonde om penge til en bålhytte, 
som jo er et stort og dyrt projekt; men meget glædeligt er det lykkedes os at skaffe alle pengene, 
så projektet er sat i gang, og vi forventer, at hytten bliver opført ultimo marts/primo april. 



Vi havde nogle penge fra tidligere år; men i 2016 har vi fået tilsagn fra Friluftsrådet, Den A.P. 
Møllerske Støttefond, Skodborg Fonden af 1972, Lokalrådet og Vejen Kommune. KFUM-Spejderne 
i Danmark hjælper os med at mellemfinansiere projektet. 

Bålhytten er købt hos Bos Legepladser, som står for hele etableringen; men måske får vi brug for 
lidt hjælp til at gøre bålpladsen klar til deres arbejde. 

I grupperådsregi har vi holdt nogle møder. Sidste år havde vi en ide om at indføre en ny 
mødestruktur for grupperådet; men da vi kun har haft en enkelt forældre-repræsentant i år, gav 
det ikke mening, så alle møder er blevet holdt sammen med lederne - måske det kunne ændres i 
det kommende år. Grupperådet har også deltaget i en arbejdsdag. Når man sidder i grupperådet, 
er det ikke meningen, at man skal lave "alt" selv; men det er vores kontakt til forældrene. Mange 
forældre har også hjulpet os i forbindelse med arbejdsdagen og andre arrangementer, hvortil vi 
har haft brug for hjælp. 

Så her til slut - endnu en gang tak til alle, som er med til at "drive" Skodborg Gruppe - det er 
lederne, grupperådet, kassereren, revisorerne og forældre.  

 

Godkendelse af regnskab 

Annette Nielsen gennemgik driftsregnskabet for 2016 og status pr. 31.12.2016. 
Driftsregnskabets enkelte poster blev gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål. 
Regnskabet var revideret og underskrevet af gruppens revisorer. 
 
Revisorerne havde følgende bemærkninger til regnskabet: 
 
- der mangler flere bonner på køb hos Coop 
- regnskab for ture/lejre mangler bilag/er ikke tilstrækkeligt dokumenteret med deltagerantal/ 
  indbetalinger og udgiftsbilag/udbetalinger  
 
Gruppen har taget disse punkter til efterretning og vil sørge for, at disse punkter bliver bragt i 
orden for 2017 regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag 
 
De seneste to år har Skodborg Gruppe haft et hold med ved Stafet for Livet i Vejen. Fortsat 
deltagelse blev drøftet, og det blev besluttet, at spejderne også i år skal deltage med et hold, hvor 
børn, forældre og andre interesserede kan tilmelde sig. 
 
 
 
 



Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 
Gruppeleder:  Susanne Hansen 
Gruppeassistent: Anita Muxoll Hansen 
 
 
Valg af medlemmer til grupperådet 
 
Charlotte Quiring fortalte om arbejdet som forældrerepræsentant i grupperådet. 
 
Nuværende forældrerepræsentanter  Nye forældrerepræsentanter 
 
Charlotte Quiring   Charlotte Quiring   
    Ulla L. Hansen 
    Lars Otte 
    Bjarke Skipper 
   
Annette Nielsen (indsuppleret kasserer)  Annette Nielsen (indsuppleret kasserer) 
 
 
Valg af to revisorer 
 
Alex Kvist og Peter Quiring blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt 
 
Lederhygge v/Klan Hjorten 
Anders Klitten Jensen orienterede om turen 1.-2. april, der er arrangeret af Klan Hjorten for 
gruppens ledere og grupperåd. 
 
Spejdernes Lejr 2017 
Henrik Nørgaard gav informationer om Spejdernes Lejr 2017. 
 
Patruljekursus 
Spejderne var inviteret til patruljekursus på Forlev Spejdercenter i påsken; men Skodborg Gruppe 
deltager ikke på grund af for få deltagere. Det påtænkes at opfordre spejderne til at deltage igen i 
2018. 
 


