
GENERALFORSAMLING TORSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2019 

 
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 gruppebestyrelsen aflægges beretning for det seneste år. 

Skodborg Gruppe er en del af KFUM-Spejderne i Danmark, som har vedtægter, bestemmelser og 
guidelines, som vi følger; men hvad er det, vi ”gør” ved jeres børn? Vi har en spejderlov, som er 
den ramme, som spejderarbejdet er indrettet efter, og den udtrykker kort, hvad KFUM-Spejder-
arbejdet står for.  

Spejderloven lyder: 
 
En spejder 
- lytter til Guds ord 
- er hjælpsom 
- respekterer andre 
- værne om naturen 
- er til at stole på 
- tager medansvar 
- finde sin egen mening 
 
Jeg vil referere til en tale, som en dame holdt for at par måneder siden. Sætningerne er taget ud af 
den samlede tale; men lyder: 
 
- Vi tager os ikke tid til at forstå hinanden, og vi glemmer at respektere hinanden og passe på 
hinanden 
- Vel kan vi være uenige. Det skal man have lov til. Det hører med til at tænke over tingene og 
danne sin egen mening 
- Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for hinanden og viser tillid til hinanden, for vi har 
alle et ansvar for fællesskabet 
- Derfor skal vi lytte opmærksom til de unge, når vi drøfter, hvordan vi kan undgå at udfordre 
balancen i naturen 
 
Lytter til Guds ord – hørte jeg ikke; men hun sagde dog: Gud bevare Danmark 
 



Det er H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er protektor for De Grønne Pigespejdere og Det danske 
Spejderkorps; men H.K.H. Dronning Margrethe må have ladet sig inspirere! 
 
Og så til, hvad der sker i vores enheder familiespejdere, bævere, ulve, juniorspejdere, spejdere, 
rovere: 
 
Familiespejdere og rovere har månedlige møder. Familiespejderne er gode til at lægge billeder op 
på facebook af deres aktiviteter, så vi alle kan følge med i, hvad de laver for de mindste medlem-
mer. Vi har to roverklaner – en for de ”unge”, som mødes en aften i hver måned plus, hvad de 
ellers finder på – en for de ”gamle”, som mødes en dag i en weekend i hver måned, hvor de ud-
fordrer gamle færdigheder, bl.a. er der bygget jordovn, sejlet i Jels og nu er der planer om en 
indgangsportal. Ja, faktisk er det også en gammel roverklan, som mødes en gang om året; men det 
er uden for gruppens regi. 
 
Bævere, ulve, juniorspejdere og spejdere har ugentligt møder, hvor udgangspunktet er spejder-
huset Knasten og området omkring.  
 
Ved møderne laves der ofte aktiviteter, som giver mulighed for at man kan få et mærke inden for 
et specielt område, eller også er det bare for at dygtiggøre sig, have det sjovt eller noget helt 
andet! 
 
Møderne er en ting; men ture og lejre har alle dage været noget specielt, og det man husker 
tilbage på.  
 
Familiespejderne har haft overnatning ved Børnesøen, hvor der blev kigget på naturen og hygget. 
Bæverne har haft weekendtur i Knasten og været på sommerlejr i juni i Troldhytten. 
 
Og så gik der ø-lejr i den! 
 
Ulvene tog til Barsø, hvor man lavede aktiviteter ved stranden og besøgte en gård. Barsø er et 
specielt sted at være, for ikke noget med hjemve om aftenen, for den sidste færge er sejlet kl. 6. 
Og når man kom på besøg, blev man mødt af en velkomstkomite, da huset ligger et stenkast fra 
færgelejet. 
 
Juniorspejdere og spejdere tog den lange tur til Bornholm. Først med ophold i København, hvor 
der var arrangeret løb. Bornholmerturen var en stor oplevelse med mange store udfordringer – 
bl.a. blev der rapellet.  
 
For både ulve og spejderne blev det lidt anderledes at være på tur uden røg. På grund af afbræn-
dingsforbud måtte der ikke være lejrbål eller bål til madlavning. (og det med røg er vist ikke helt 
rigtig, da det er rygtes, at der blev solgt røg på pose!) 
 
I år har vi prøvet at synliggøre på plancher, hvor vi har deltaget i arrangementer/aktiviteter, som 
har givet penge til gruppen: 
 



- affaldsindsamling i samarbejde med Lokalrådet i Skodborg 
- afvikling af cykelringridning i samarbejde med Ringridderforeningen 
- oprydning af pladsen efter Park Rock 
- salg af juletræer og indsamling af juletræer 
 
- Jem & fix forårsarrangement, hvor der bl.a. blev lavet plantekasser 
- Jem & fix Sankt Hans arrangement, hvor der er lavet aktiviteter ved Børnesøen 
 
- salg af Y-mens julekalendere og lodsedler for KFUM Soldatermission 
- salg af KFUM-Spejdernes lodsedler 
 
Derudover har vi selv afholdt arrangementer eller været deltagende ved: 
 
- 25.-26. maj afholdt vi Spejder for en dag/nat arrangement for alle i gruppen her ved spejderhuset 
- Grundlovsfesten afvikles ikke længere i Skodborg – her deltog vi ellers altid tidligere med vores 
faner 
- vi deltog ikke med et hold ved Stafet for Livet; men stillede med folk til at tænde lysposer til 
ceremonien om aftenen 
- bæverne deltog i Spejderhjælpen i uge 38. Her tilbød de deres ”arbejdskraft”, og pengene gik til 
projektet ”Uddannelse for alle”, som støtter børn med handicaps i Rwanda med at komme i skole 
og få vigtig uddannelse 
- 11. november stod spejderne med veteranernes faner ved mindegudstjenesten for afslutningen 
af 1. verdenskrig 
- 1. søndag i advent deltog vi igen i gudstjeneste; men denne gang med egne faner 
 
Gruppen søger også fonde om penge til aktiviteter/projekter – vi har bl.a. fået penge fra Bordoffs 
fond til spejderarbejdet, SE Vækstpulje til nyt tag, Nordslesvigsk Asyl til trækvogn, og senest har 
Søsterlogen i Vejen doneret penge til materialer til undersøgelse af naturen. 
 
I det forløbne år har vi fået gennemført flere projekter – bl.a. også nogle, som vi tidligere har fået 
penge til. I forbindelse med nogle arbejdsaftener, hvor forældrene også har hjulpet til, har vi fået 
færdiggjort det lave hegn ved indkørslen, påsat skridsikring på bro og terrasse, etableret ny 
raftegård og malet brændeskuret.  
I køkkenet har vi fået vores hynder ombetrukket. 
Årets store projekt var udskiftning af tag på Knasten og hytten Barken. Arbejdet herved et blevet 
udført af Per Tolstrup og primært finansieret ved refusion af vedligeholdelsesudgifter fra Vejen 
Kommune. 
 
Som det sikkert er blevet bemærket bruger vi mere og mere Medlemsservice. Alle registreringer i 
forhold til medlemmer sker her (det gør lettere for os at overholde regler i.f.t. Persondatafor-
ordningen, da data/samtykke registreres et sted). Medlemsservice bruges til kommunikation, 
tilmelding til arrangementer, kontingentopkrævning m.m. Det er derfor vigtigt, at alle vedlige-
holder data, f.eks. mailadresser. Hvis der er problemer, kan Henrik kontaktes enten direkte eller 
via en anden leder. 



I løbet af året har Henrik også fået implementeret regnskabsmodulet i Medlemsservice, og årets 
regnskab er aflagt herigennem. 
 
I september repræsenterede Karsten og jeg Skodborg Gruppe ved Landsmødet (korpsets ”general-
forsamling”). Her bliver vedtægtsændringer m.m. besluttet – bl.a. hedder dette møde ikke læn-
gere gruppemøde; men generalforsamling, og grupperådet hedder nu gruppebestyrelse, gruppe-
rådsformanden hedder bestyrelsesformand. 
 
Samtidig har gruppebestyrelsen også fået et ekstra ansvarspunkt - sikring af, at der udarbejdes og 
årlig opdateres retningslinjer for samvær i gruppen, samt løbende opmærksomhed på og sikring af 
kendskabet til disse. Dette har vi imødekommet ved siden november at have haft tre punkter op 
på alle møder, således at vi har en mappe med vores ”regler” stående tilgængelig. 
 
Til slut vil jeg gerne takke forældrene i gruppebestyrelsen for deres engagement og sparring i for-
hold til udvikling af gruppen – nogle er på valg og ønsker ikke genvalg, andre fortsætter. Annette 
for hendes år som kasserer. Vores revisorer for deres gennemgang af regnskabet. Jer forældre for 
jeres hjælp og opbakning til gruppens arbejde. Og sidst men ikke mindst lederne, som om nogen 
lever op til Spejderloven. 
 
Tak til alle for et godt spejderår! 
 
 
Godkendelse af regnskab 

Henrik Nørgaard gennemgik driftsregnskabet for 2018 og status pr. 31.12.2018. 
 
Driftsregnskabets enkelte poster blev gennemgået, bl.a. blev følgende bemærket: 
- Canada gruppen har tjent ca. 30.000 kr., som indgår i det samlede regnskab 
- Udskiftning af tag er udgiftsført og betalt; men for finansiering af projektet har Vejen Kommune 
allerede forhåndsudbetalt 75% i tilskud 
- I 2017 deltog gruppen i Spejdernes Lejr – refusion herfor er modtaget i 2018 
- Medlemsservice benyttes ved tilmelding/betaling, hvilket letter administrationen i gruppen 
meget; men det bemærkes, at gruppen betaler gebyr ved betaling med kort 
- 2017 regnskabet har ”store” tal, da bålhytten blev etableret 
 
Regnskabet var ikke revideret og underskrevet af gruppens revisorer. 
 
Regnskabet indstilles til godkendelse uden ekstra møde efter revisorernes endelige gennemgang. 
 
 
Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag 
 
Charlotte Quiring fortalte om gruppebestyrelsens arbejde og ansvar. 
 
Forældrene i gruppebestyrelsen holder møde ca. 6 gange årligt. Møderne holdes som kombine-
rede leder-/gruppebestyrelsesmøder. Forældrene kan være gruppens ansigt ud af til – kontakt til 



lokalsamfundet/øvrige forældre, hjælpe ved pengegivende aktiviteter/øvrige aktiviteter/ praktiske 
opgaver, støtte lederne i deres arbejde. 
 
Forældrene i gruppebestyrelsen understøtter gruppens aktiviteter; men det er også nødvendigt, at 
alle forældre er engagerede og byder sig til, når der er brug for hjælp, således at lederne kan 
frigøres til spejderarbejde. 
 
Plancherne med pengegivende aktiviteter/praktiske opgaver blev gennemgået, og det var tænkt, 
at der skulle noteres navne ved de forskellige aktiviteter/opgaver; men p.g.a. fremmødet blev 
navne ikke påført. 
 
Blandt de fremmødte blev det anført, at følgende skal fremgå, når en aktivitet/opgave skal løses: 
- dato – tidsrum (hvor lang tid det tager ved min. antal deltagere) 
- præcisering af aktiviteten/opgaven 
- oplysning om, hvor mange der har meldt sig 
 
Gruppen opfordres ligeledes til at lave et velkomstbrev til nye medlemmer og et årligt opstarts-
brev (som påmindelse), hvor forventninger til forældreengagement beskrives, ligesom det også 
beskrives, hvad gruppen kan tilbyde medlemmerne. 
 
 
Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 
Gruppeleder:  Susanne Hansen 
Gruppeassistent: Anita Muxoll Hansen 
 
 
Valg af medlemmer til grupperådet 
 
Nuværende forældrerepræsentanter  Nye forældrerepræsentanter 
 
Charlotte Quiring (ikke på valg)  Charlotte Quiring   
Ulla L. Hansen (på valg ønsker genvalg)  Lars Otte 
Lars Otte (på valg)   Bjarke Skipper 
Bjarke Skipper (på valg)   Susanne Boysen 
    
 
Valg af to revisorer 
 
Peter Quiring og Mads Randa blev genvalgt. 
 
 
 
 
 



Eventuelt 
 
Canadatur 2020 
Henrik og Karsten orienterede om Canadaturen i 2020, som gruppens spejdere/rovere er tilmeldt. 
Jvfr. tidligere er der tjent ca. 30.000 kr.; men flere tiltag er i gang, således at egenbetalingen til 
turen kan nedbringes. 
 
En forældregruppe tager sig i samarbejde med lederne af de pengegivende opgaver. 
 
Familiespejder 
Familiespejderne søger flere familier. Program er tilgængeligt på hjemmeside og facebook. 
Det blev foreslået at opsætte plakat/invitation i Børnecentret og Brugsen. 
 
Generelt er konceptet ”tag en kammerat med til spejder” også godt for at tiltrække flere 
medlemmer.  


