
GENERALFORSAMLING LØRDAG, DEN 5. MARTS 2016 

 
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. 

Vores succes har gjort, at vi i år har været nødt til at ændre lidt på konceptet for generalforsam-
lingen. Vi har gennem flere år inviteret til tøndeslagning og spisning en hverdagsaften; men 
Knasten kan "kun" huse knap 100 spisende, så med et medlemstal på over 70 børn og unge, kunne 
vi ikke se, hvordan vi skulle kunne afvikle generalforsamlingen. Så derfor dette lørdagsarrange-
ment, som måske ikke var så god en ide alligevel - vi må se, hvad vi gør til næste år. 

Vi er glade for fortsat at have medlemmer fra Jels og nu også Vejen. Vi håber, de trives, og skulle 
der være spørgsmål til vores gruppe, kan vi altid kontaktes. 

Vi har 18 bævere; men snart kommer der flere til, da vi fra 1. april inviterer førskolebørnene med. 
For perioden frem til sommerferien opkræver vi et kontingent på 150 kr. Det dækker korpsafgift 
og et tørklæde. Ellers bliver kontingent betalt årligt i efteråret. 

Vi har 24 ulve. Efter sommerferien måtte de sige farvel til mange, da en hel flok rykkede op til 
spejderne. Dette ændrer ikke på, at der fortsat er mange gode aktiviteter, og der har været 
overnatning i Knasten. 

Spejderne er blevet mange - nu 28. Allerede sidste forår var spejderne delt i en junior og en senior 
trop; men efter sommerferien hvor mange ulve rykkede op, og nogle af spejderne var blevet 
"gamle", blev der lavet en anden opdeling, således at der i dag er to pigepatruljer og to drenge-
patruljer, og de "gamle" har dannet en roverklan. Spejderne udfordrede sig i sidste spejderår med 
en overnatning i shelter hver måned. I år er der flere, der har fundet de korte bukser frem i al slags 
vejr.  Seniorspejderne var i august også ude at sejle med spejderskibet Klitta, hvilket var en god 
oplevelse. 

Der er dannet en roverklan. De været ved at istandsætte deres hytte Barken; men de er også en 
god hjælp i forbindelse med praktiske opgaver og arrangementer i gruppen. 

Det er også nogle rovere, som står bag vores nye hjemmeside, som findes på skodborgspejder.dk. 

 



Alle enheder var i marts på en fælles weekendtur til Middelgrunden. Og i sommerferien var der 
sommerlejr på Kulsø Spejdercenter. Der var arrangeret fælles buskørsel, hvilket vi også forventer, 
at der vil blive i år. 

Årets Distriktsturnering blev afholdt i Tiset-Arnum - og gruppen hjemtog flere flotte placeringer. 2. 
plads til bæverne, 1. plads til ulvene, og spejderne blev nr. 1, og fik den fine økse. Selv vores ledere 
modtog en første plads for bedste post. Så selvom spejderne er grønne, har vi altså nogle "Blå 
mænd" i blandt os. 

Ud over vores eget program har lederne også deltager i forskellige møder i Kongeå Distrikt, og i 
september var flere ledere på Landstræf i Gram. 

Vi har nogle engagerede ledere, og dette blev påskønnet ved årets Nytårskur. Lederne fik et 
skulderklap for deres spejderarbejde. 

Skodborg Gruppe havde også et hold ved Stafet for Livet i Vejen i august. Det var en rigtig god 
oplevelse, hvor målet  var at indsamle så mange penge som muligt til Kræftens Bekæmpelse. Vi 
indsamlede 6.361 kr. Beløbet kom ind ved deltagerbetaling, auktion af malerier samt sponsorater - 
det var fra private og så havde Vetaphone og Skodborg Dæk Service givet 1.000 kr. hver til vores 
hold. Der blev gået/løbet mange runder, hvilket gav trætte stænger. Vi påtænker at deltage igen i 
år. 

Vores enheder har også via Spejderhjælpen støttet velgørenhed. 

KFUM-Spejderne var oprindeligt for drenge; men i 70'erne blev det besluttet at optage piger. 
Skodborg Gruppe var med på den, så i december 1975 kom de første pigemedlemmer til. Dette 40 
års jubilæum markerede vi med et lille arrangement for de pigeledere, der var med i forbindelse 
med opstarten. Else Johannesen, Ingrid Christiansen og Esther Pedersen og deres mænd var 
hernede. Anders, Anders og Mathilde viste lidt rundt, og ellers fik vi snakket og kigget billeder. 

I grupperådsregi har vi holdt nogle møder - både sammen med alle ledere og senest et møde, hvor 
kun grupperåd og en repræsentant fra enhederne deltager. Vi er efterhånden så mange, at en ny 
mødestruktur har været nødvendig, hvilket er planen, at vi vil arbejde med i det kommende år. 
Grupperådet har også deltaget ved to arbejdsdage - en april/en november. Når man sidder i grup-
perådet 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 arbejdsdage og andre arrangementer, hvortil vi 
har haft brug for hjælp; men vi har tænkt, at vi måske kunne strukturere den hjælp lidt bedre, så 
derfor har vi lavet en jobliste. 

Ellers har der i løbet af året været god gang i egne aktiviteter, og der har været rift om vores 
deltagelse fra Skodborg by. 

Vi deltog ved affaldsindsamlingen i april. Juni blev en travl måned, da vi traditionen tro deltog med 
faner ved Grundlovsfesten i Parken, fredag i forbindelse med ringridning blev der bagt snobrød og 
stået i bod, Kongeåstien blev indviet, hvor der også blev bagt snobrød m.m., og til sidst var vi også 
med, da der blev holdt Sankt Hans i Børneskoven. I august var der Park Rock, og her sørgede vi for 
oprydningen søndag formiddag. I år var entreprisen udvidet, da seniorspejderne byggede en stor 
flot indgangsportalen til festlighederne. 55 grader Nord bussen lagde sin vej forbi 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 har givet ny alarm, Y-mens Club har givet Trangiaer, Nordslesvigsk Asyl har givet bidrag 
til ny raftegård, Bordorffs fond har givet bidrag til bålhytten, ligesom vi i.f.m. pigernes jubilæum 
har fået et bidrag fra Y-mens Club, som også skal gå til bålhytten. 

Bålhytten  kræver nok lidt flere oplysninger, for den har været omtalt tidligere år. Det er jo et stort 
og dyrt projekt; men vi er nu så langt, at vi har besluttet os for en løsning, hvor den gamle bålplads 
bibeholdes, således at der etableres "tag" over den nuværende bålplads. Voldenes sider bliver 
rettet op, og der laves nye sidepladser. Vi er sammen med Alex Kvist gået i gang med at ansøge 
fonde om penge, så der er skred i projektet; men hvornår pengene er samlet ind, og der kan 
ansøges om byggetilladelse, kan vi ikke sige. 

Der er mange aktiviteter i gang hos os, og det er dejligt; men det kræver jo også en indsats fra 
mange - så tak til grupperåd, kasserer, revisorer, alle lederne og forældrene. 

 

Godkendelse af regnskab 

Annette Nielsen gennemgik driftsregnskabet for 2015 og status pr. 31.12.2015. 
Driftsregnskabets enkelte poster blev gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål. 
Regnskabet var revideret og underskrevet af gruppens revisorer uden bemærkninger. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 
Gruppeleder:  Susanne Hansen 
Gruppeassistent: Anita Muxoll Hansen 
 
 
Valg af medlemmer til grupperådet 
 
Nuværende forældrerepræsentanter  Nye forældrerepræsentanter 
 
Linda Kristensen   Charlotte Quiring   



Charlotte Quiring 
Jørgen Nissen    
    
Annette Nielsen (indsuppleret kasserer)  Annette Nielsen (indsuppleret kasserer) 
 
 
Valg af to revisorer 
 
Alex Kvist og Peter Quiring blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt 
 
Stafet for Livet 
Anita Muxoll Hansen fortalte om Stafet for Livet, som afvikles i Vejen 27.-28. august 2016. 
Skodborg Gruppe planlægger at tilmelde et hold, som børn, forældre og andre interesserede kan 
tilmelde sig.  
 
”Byttebørs” for spejderuniformer m.m. 
Spejderudstyr købes hos 55 Nord; men hvis man har brugte ting, som man gerne vil af med, op-
fordres man til at sætte det "til salg" på facebook-siden. Siden kan også benyttes, hvis man blot vil 
låne udstyr i.f.m. en tur/lejr.  
 
Mulighed for evt. leje af uniform hos gruppen, koordinering af indkøb hos 55 Nord/salg af brugt 
udstyr blev drøftet; men dette kræver, at en person vil påtage sige opgaven. 
 
Jobliste 
Der er udarbejdet en jobliste, som udsendes til alle forældre. Forældrene får mulighed for at byde 
ind på forskellige opgaver, som man kan hjælpe gruppen med i løbet af året. Den udfyldte jobliste 
afleveres, således at grupperådet kan tage direkte kontakt, når opgaverne skal løses. 
 
Lederhvervning 
Der var udsendt opslag om lederhjælp, og det er lykkedes at få en leder; men med de mange børn og unge 
kan der fortsat bruges flere hænder. Alle opfordres til at være behjælpelig med at finde den/de personer, 
som skal bruges. 
 
Generalforsamling 
Der deltog 30 personer (bævere/ulve/spejdere/rovere/søskende/forældre/ledere) ved årets general-
forsamling, hvilket er væsentligt mindre end tidligere år. Det bør afklares, om den manglende tilslutning 
skyldes, at arrangementet afholdtes en lørdag, eller om netop denne lørdag bare var en "dårlig" dag. 
Forslag til større deltagelse var bl.a., at generalforsamlingen blev afviklet i.f.m. et møde evt. med et tema. 
For at give flere mulighed for at høre om gruppens arbejde, blev det foreslået, at forældrene i.f.m. en 
gruppetur, hvor børnene skal afhentes, inviteres til at komme en time, før turen slutter, således at de fik en 
opdatering. 
 


