
GENERALFORSAMLING MANDAG, DEN 14. JUNI 2021 

 
Gruppeleder Susanne Hansen bød velkommen og meddelte, at dagsordenen for generalfor-
samlingen følger korpsets §10 jvfr. den udsendte indkaldelse. 
 
Valg af dirigent 
 
Anita Muxoll Hansen blev valgt. 
 
 
Valg af referent 
 
Susanne Hansen blev valgt. 
 
 
Aflæggelse af beretning ved Susanne Hansen 
 
Det lykkedes endelig at få en dato på plads for afholdelse af generalforsamlingen for 2020. 
Generalforsamlingen var planlagt til 1. marts; men p.g.a nedlukning og forsamlingsforbud er vi 
nået langt hen på året. Der er imidlertid givet dispensation til, at generalforsamlingen kunne 
udskydes frem til 30. juni. Så på vegne af gruppebestyrelsen aflægges beretning for det seneste år. 

Vi fører referat over alle møder, som afholdes, og disse bruges, når der skal skrive beretning. Årets 
første møde var i januar 2020 – der drøftede vi alle ”normale” ting for det kommende halve år – 
PL/PA, Distriktsturnering, DM i Spejd, Roland II, arrangementer i.f.m. Genforeningsåret o.s.v. – det 
virker som helt vild lang tid siden (da verden var normal). Generalforsamlingen i februar blev også 
afholdt efter det kendte koncept med fællesspisning og tøndeslagning; men så hørte ”normalen” 
også op. 

11. marts kom nedlukningen – og vi måtte stoppe vores aktiviteter. Det var for så vidt heller ikke 
så svært; men udfordringerne er kommet efter, at der skulle startes op igen – hvor mange må 
forsamles, hvad må man – må man ikke, hvad skal rengøres/sprittes af, hvor mange må man være 
indendørs, hvem skal bære mundbind etc. 

Men når dette er sagt, er der også en hel masse, der er lykkedes: 

I maj startede enhederne ud med fysiske møder igen. Bæverne delte sig i to hold, som havde 
møde hver for sig, ulvene kunne være samlet med deres ledere, juniorspejderne flyttede 
mødeaften, og spejderne delte sig også. Senere blev forsamlingsloftet hævet, så alle i enhederne 
kunne mødes ved Knasten.  

I efteråret 2019 var Håstruplejren ved Fredericia blevet booket til uge 27, da det var planlagt, at 
bævere og ulve skulle holde sommerlejr der; medens en del spejdere skulle til Canada på lejr. 
Turen til Canada blev aflyst og hvad så. Da det stod klart, at en sommerlejr kunne afvikles, var 
lederne hurtige til at stable et godt program på benene. Og alle enheder drog af sted til Håstrup-
lejren og fik en rigtig god oplevelse. 



Efter sommerferien var der igen ugentlige møder for alle. Ulvene havde også et heldags-
arrangement, hvor temaet var kniv. Juniorspejderne har bl.a. lavet tømmerflåde og været ude at 
sejle på Jels Sø. 

I december kom anden nedlukning. Efter jul stablede lederne nogle online møder på benene. Der 
blev kørt små poser ud til nogle af børnene, der var opgaver, der blev læst historier op fra 
Junglebogen, ulvene holdt on-line lejrbål og meget mere for at holde spejderarbejdet i gang. En 
anderledes måde at være spejder på, og hvor var det godt, da vi endelig kunne komme tilbage og 
være sammen her udendørs – selvom det var koldt, og vi måske måtte afkorte møderne lidt i 
starten. 

Kongeå Distrikt har forsøgt at få et seniornetværk op at køre; men det har også været udfordret af 
Corona situationen, da man ikke kunne forsvare at blande unge mennesker fra forskellige områder 
– vi håber, det kommer i gang igen, så de unge mennesker kan få nogle gode oplevelser. 

I løbet af 2020 var der også flere arrangementer, som det lykkedes at gennemføre eller deltage i: 

Vi har gennem flere år deltaget med jem&fix arrangementet ved Sankt Hans bålet. Fælles Sankt 
Hans bål var aflyst; men der blev pakket poser med materialer, som man kunne få og så selv lave 
sin heks derhjemme. 

I august deltog My og familie ved Dyrskuet på Hygum Hjemstavnsgård. 

I starten af september havde Kongeå Distrikt arrangeret et pop-up event i Åtte Bjerge. Her kunne 
man deltage i et løb i Genforeningens tegn. 

Også i september havde vi Naturens Dag/jem & fix event ved Børnesøen. Der var bl.a. mulighed 
for at lave plantepresser, fiske efter smådyr i søen, lave naturbingo, lave snobrød. 

Desværre måtte vores tradition med at deltage i gudstjenesten 1. søndag i advent aflyses, da der 
ikke måtte være så mange i kirken. 

Vi har også forsøgt at tjene penge til gruppen. 

I januar samlede vi juletræer ind. 

Der blev i foråret solgt KFUM-lodsedler ved dørsalg, og i efteråret blev der solgt julekalendere/ 
lodsedler via facebook, så bestillingerne kunne leveres coronavenligt ud. 

Flere af vores indtægtskilder (både gruppens og Canadaturens) blev ramt af aflysning sidste år; 
men vi havde mulighed for at søge DUFs pulje om midler i.f.m. afholdte udgifter eller manglende 
indtægter – og det gjorde vi, hvilket også vil fremgå af regnskabet. Vi fik dækket depositummet, 
som var indbetalt for turen til Canada, manglende indtægter fra Affaldsindsamling, Cykel-
ringridning, hjælp ved hundeudstilling, Vorbasse Marked og Park Rock. 

Vi har også søgt forskellige fonde om penge: 

Bordoffs Fond gav penge til etablering af ny belysning langs vejen 

Nordslesvigsk Asyl gav penge til kasser m.m., så vi kan få styr på vores grej/sager 



Skodborg Fonden gav penge til belægningsarbejde i bålhytten 

Nogle af tingene er gennemført – lys lavet, belægningsarbejdet er lavet i dette år – oprydning er 
ikke rigtig sket, da vi ikke har måttet være i hytten. 

Derudover er de små hytter også blevet malet sidste år. 

Vi er glade, når andre også kan få glæde af vores område, og børnehave, SFO og skole har gennem 
årerne benyttet vores område; men sidste forår var skolen udfordret p.g.a coronarestriktionerne, 
så Knasten blev omdrejningspunktet for en klasses undervisning. Aldrig har der nok været så rent 
hos os, da der var rengøring på to gange om dagen! 

I grupperegi har vi holdt flere typer møder i løbet af året – man lærer at tilpasse sig. Vi startede 
som normalt med møder i Knasten. Så fik vi lært at bruge Zoom, hvor gruppebestyrelsen holdt 
møder med en leder fra hver enhed, så blev det til møder med et begrænset antal her i bålhytten. 
Vi nåede også at være inde til møde igen. 

2020 var også året, hvor der skulle være Landsmøde (det er KFUM-Spejderne i Danmarks 
generalforsamling). Karsten skulle repræsentere Skodborg Gruppe, og de var også i gang; men 
pludselig blev Landsmødet afbrudt af politiet og alle sendt hjem. Man nåede dog lige at vælge 
medlemmer til Hovedbestyrelsen. I december blev der afholdt et on-line landsmøde, hvor nogle få 
punkter skulle besluttes, således at arbejdet kunne fortsættes. I dette møde deltog Anita og 
Susanne. 

De fleste møder i distriktsregi har været aflyst, ligesom der også kun har været afholdt et on-line 
møde af Vejen Kommune. 

Et helt igennem anderledes år er forløbet, og igen som altid kan det kun lade sig gøre med alle 
dem, der lægger deres kræfter i og omkring gruppen. Det er vores altid parate ledere, gruppe-
bestyrelsen Charlotte, Lars og Susanne, kassereren Henrik, vores revisorer Mads og Peter. Men 
derudover også andre hjælpere – det være sig tidligere medlemmer af gruppen, passive 
medlemmer og forældre, når I bakker op, når vi har brug for hjælp. 

Tak til alle for året 2020. 
 
 
Godkendelse af regnskab 

Henrik Nørgaard gennemgik driftsregnskabet for 2020 og status pr. 31.12.2020. 
 
Driftsregnskabets enkelte poster blev gennemgået, og der var mulighed for at stille spørgsmål. 
Regnskabet var revideret af gruppens revisorer uden bemærkninger. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
 



Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag og planer for udvikling 
og vækst 
 
Ingen bemærkninger 
 
 
Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 
Gruppeleder:  Susanne Hansen 
Gruppeassistent: Anita Muxoll Hansen 
 
 
Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 
 
Nuværende forældrerepræsentanter  Nye forældrerepræsentanter 
 
Charlotte Quiring (ikke på valg)  Charlotte Quiring   
Lars Otte (på valg modtager genvalg)  Lars Otte 
Susanne Boysen (på valg modtager genvalg) Susanne Boysen   
 
 

Valg af to revisorer 

Peter Quiring og Mads Randa blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt 
 
Styregruppe for udlandstur 

Canada turen blev aflyst, og der henstår en del penge, som er modtaget som gave/donationer, for 
arbejde m.v. 
 
Indbetalt depositum/1. rate er tilbagebetalt til de tilmeldte deltagere. Nogle penge ”tilhører” 
navngivne medlemmer, da de har ”tjent” penge ved individuelt arbejde. Andre beløb tilhører 
fællespuljen. 
 
Da der i 2022 er Spejdernes Lejr i Danmark, vil en evt. udlandstur først skulle gennemføres i 2023.  
Der ønskes etableret en styregruppe - bl.a. med forældrerepræsentanter. Styregruppen skal bl.a. 
arbejde med destination for udlandstur, hvilket ”arbejde” skal der laves, ansøgning til fonde, 
indtjente beløb kan også gives til ture/lejre i Danmark, således at egenbetaling kan nedbringes. 
 
 
 
 



15-17 årige 
 
Et medlem i aldersgruppen 15-17 årige, som ikke er leder, kan selv opstille til gruppebestyrelsen (i 
givet fald kan medlemmet ikke også lade sig repræsentere ved forælder eller værge). 
 
Generalforsamlingen opfordrede til, at denne mulighed for de 15-17 årige blev bedre oplyst for 
aldersgruppen inden næste års generalforsamling. 
 
 


