
GENERALFORSAMLING TIRSDAG, DEN 1. MARTS 2022 

 
Gruppeleder Susanne Hansen bød velkommen og meddelte, at dagsordenen for generalforsam-
lingen 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 
 
2021 blev endnu et år, hvor coronaen fik sat sit præg. Året startede med nedlukning, opstarten 
efter sommerferien blev aflyst et par gange p.g.a. megen smitte i Skodborg, og så sluttede året 
også med en nedlukning. 

Også denne generalforsamling er blevet flyttet – den skulle have været afviklet 8. februar; men da 
var situationen lidt vild i og omkring skolen, så derfor holdes den i dag, og vi er glade for frem-
mødet. Så på vegne af gruppebestyrelsen aflægges beretning for det seneste år. 

Enhederne har gennem hele året fået spejderarbejdet til at fungere på bedste vis. 

I starten af året stablede lederne nogle online møder på benene. Der blev bl.a. kørt små poser ud 
til nogle af børnene, der var opgaver, der blev læst historier op fra Junglebogen, ulvene holdt on-
line lejrbål. En anderledes måde at være spejder på; men det blev heldigvis muligt at mødes igen – 
i starten udendørs, hvor nogle møder lå andre mødeaftener, og nogle blev lidt kortere, da det var 
koldt. Der har været gang i aktiviteter, og der er blevet taget mærker. Året har budt på ture – bl.a. 
har ulvene været på weekentur i Gesten, og junior- og tropspejdere har været på kanotur på 
Kongeåen.  

Efter sommerferien har vi fået en aktiv seniorgruppe, som bl.a. har været på ø-hopper tur. 

Bævernes og ulvenes sommerlejr gik i juli til Kærnehuset i Gesten. Også juniorspejdere og trop-
spejdere var på sommerlejr – eller ja cykellejr. Lørdag startede cykelturen i det sønderjyske, og 
med overnatninger undervejs fortsatte turen op over Kolding, inden de sidst på ugen sluttede sig 
til bæverne og ulvene i Gesten. En tur med kulturelle indslag bl.a. i Christiansfeld, på Skamlings-
banken og Koldinghus. Og det lød fra spejderne, at det havde været spændende (måske ikke altid 
den tone de unge mennesker slår an, hvis de er på tur med mor og far). Da hele gruppen var sam-
let i Gesten var det fælles aktivitetsdag, lejrbål m.m. 



I 2020 havde det været planen, at spejdere og rovere skulle på lejr i Canada; men denne tur blev 
aflyst, og da det heller ikke kunne lade sige gøre med en udlandstur i 2021, blev det besluttet at 
tilbage depositum og 1. deltagergebyr til de tilmeldte. Det var muligt at tilbagebetale depositum, 
da vi havde fået midler fra DUF’s pulje for afholdte udgifter. I 2022 er der Spejdernes Lejr, så det 
bliver heller ikke i år, at der kommer en udlandstur; men der arbejdes på en tur i 2023. 

Aktiviteter og arrangementer har der været flere af i 2021 – det er lige før, det ligner et normalt 
år: 

- i januar samlede vi juletræer ind på coronavenlig måde 

- i april deltog spejderne ved affaldsindsamlingen i Skodborg 

- i maj solgte ulvene KFUM-lodsedler 

- i juni stod spejderne for cykelringridning 

- selvom Sankt Hans var aflyst, blev jem & fix eventet alligevel gennemført 

- i september havde vi Naturens Dag/jem & fix event ved Børnesøen. Der var bl.a. mulighed for at 
lave figurer, fiske efter smådyr i søen, tage på naturløb, lave fyldte æbler 

- spejderne opsatte en indgangsportal ved stadion i.f.m. Skodborg Idrætsforenings 100 års 
jubilæum 

- i oktober samlede spejderne affald ved Jels Sø for Ren Natur 

- der blev arrangeret en dag på Skodborg Skole, hvor alle klassetrin lavede en aktivitet  

- i november solgte spejderne julekalendere/lodsedler 

- spejderne deltog med faner ved gudstjenesten 1. søndag i advent 

I samarbejde med jem & fix har KFUM-Spejderne i Danmark taget initiativ til et Naturløb for børn 
og voksne i naturområder over hele landet. Naturløbet består af poster med udfordringer, som 
skal løses. Også i Skodborg har det været muligt at deltage i Naturløbet, og der har stået en kasse 
med poser til løbet på terrassen. Løbet har været gennemført af flere, bl.a. har der også været 
skoleklasser og en anden spejdergruppe. 

I 2021 var kun to af vores indtægtskilder ramt af aflysning; men som i 2020 havde vi mulighed for 
at søge DUFs pulje om midler i.f.m. afholdte udgifter eller manglende indtægter. Vi fik dækket 
manglende indtægter fra Vorbasse Marked og Park Rock. 

Vi har også søgt forskellige fonde om penge: 

Bordoffs Fond gav penge til grydesæt samt materiale til affaldsstativ 

Nordslesvigsk Asyl gav penge grydesæt 

Vi har søgt fonde om penge til udskiftning af brændeovne; men dette er ikke blevet bevilliget 
endnu. 



Vi havde tidligere fået bevilliget penge fra Skodborg Fonden til belægningsarbejdet i bålhytten, 
hvilket er blevet lavet. 

Vi er glade, når andre også kan få glæde af vores område, og det ved vi, at nogle har i.f.m. Natur-
løbet; men også børnehave, SFO og skole har mulighed for at benytte vores område. 

I leder-/gruppebestyrelsesregi har vi holdt flere typer møder i løbet af året både med fysisk frem-
møde og on-line møder. Vi har også ad flere omgange haft et lederarrangement i støbeskeen; men 
hver gang det har været muligt at mødes flere, har der været mange andre arrangementer, så det, 
håber vi, kan lade sig gøre i 2022. I Kongeå Distrikt har distriktsledermøderne kunnet gennemføres 
i et vist omfang, og Vejen Kommune har også gennemført et par foreningsmøder. I september 
deltog Henrik, Tanja, Karsten og Ulla i Landstræf, hvor de så rammerne for Spejdernes Lejr 2022.  

Sidst men ikke mindst blev Henrik og Karsten meget fortjent hædret ved Vejen Kommunes arran-
gement. 

Igen i år har vores ledere gjort – det nogle gange umulige – muligt. Til stor glæde for medlem-
merne er de beredte og skaber gode oplevelser samtidig med, at der læres forskellige ting – tak til 
jer alle. Også tak til vores gruppebestyrelse Charlotte, Lars og Susanne, kassereren Henrik, vores 
revisorer Mads og Peter, og alle dem, som ellers gør en indsats i og omkring gruppen.  

Allerede sidste år meddelte Charlotte, at hun ikke genopstiller ved dette års valg, så en særlig tak 
skal lyde til dig for de mange år i grupperådet/-bestyrelsen. Vi har alle sat stort pris på dit engage-
ment og din viden. 

Tak til alle for året 2021. 

 
 
Godkendelse af regnskab 

Henrik Nørgaard fremlagde driftsregnskabet for 2021 og status pr. 31.12.2021. 
 
Der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. 
Regnskabet var revideret af gruppens revisorer uden bemærkninger. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Udlandsrejse 
 
Der blev udleveret regnskab, hvor kun poster vedrørende udlandsrejsen er vist. 
 
Canada turen blev aflyst, og der henstår en del penge, som er modtaget som gave/donationer, for 
arbejde m.v. Nogle penge ”tilhører” navngivne medlemmer, da de har ”tjent” penge ved indivi-
duelt arbejde. Andre beløb tilhører fællespuljen. 
 
Der arbejdes på at gennemføre en udlandsrejse i 2023, hvor nuværende juniorspejdere + ældre 
medlemmer kan tilmelde sig. 



Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag og planer for udvikling 
og vækst 
 
Der var positive tilkendegivelser omkring arrangementet på Skodborg Skole. Sådanne arrange-
menter kan være med til at skabe opmærksomhed omkring spejderarbejdet = flere medlemmer.  
 
”Tag en ven med” – det altid muligt at tage en ven med til spejdermøder. Der er mulighed for at 
deltage i fire møder ”gratis”, inden man melder sig ind (man bliver måske bedt om informationer 
før; men det er for at have kontaktoplysninger, hvis der skulle ske noget). 
 
Børnehave/SFO/skole har nøgle og adgang til spejderhuset, og de benytter området i løbet året. 
Det blev foreslået at lave et arrangement i samarbejde med børnehaven, således at børn og for-
ældre kom ned til spejderhuset og oplevede området. 
 
 
Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 
Gruppeleder:  Susanne Hansen 
Gruppeassistent: Anita Muxoll Hansen 
 
 
Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 
 
Nuværende forældrerepræsentanter  Nye forældrerepræsentanter 
 
Charlotte Quiring (modtager ikke genvalg) Lars Otte   
Lars Otte (ikke på valg)   Susanne Boysen 
Susanne Boysen (ikke på valg)    
 
 

Valg af to revisorer 

Peter Quiring og Mads Randa blev genvalgt. 
 
 
Eventuelt 
 
Plantning af hæk 
 
Der skal i foråret plantes en ”hæk” langs vejen. Der vil blive brug for forældrehjælp til plantning – 
der vil komme besked ud herom senere. 
 
 


