Referat af generalforsamling den 27. Februar 2022 kl. 13.00 i Mosebo

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse af beretning v/bestyrelsesformand Thomas Vogelius
Godkendelse af regnskab v/kasserer Lene Holm Gamborg
Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag
Hjælp til Ukrainske spejdere
Info om fordeling af enheder i de enkelte hytter
Gruppelederens 10 tossede minutter
Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen
a. Valggruppe A: 1-5 personer kan vælges, da Helle Jensen, Lene Gamborg og Thomas
Vogelius ikke er på valg i år.
b. Valggruppe B: 1-2 personer kan vælges ud fra hvor mange der bliver valgt i
valggruppe A
c. Gruppeleder (vælges for 1 eller 3 år)
d. Gruppeassistent(er) (Vælges for 2 år)
i. 2 kan vælges, da Jacob Lind ikke er på valg i år og Katja Bork genopstiller
(antal besluttes af valggruppen)
10. Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (vælges for 1 år)
a. Kenneth Hoffmann genopstiller
11. Valg af revisor (vælges for 1 år)
12. Eventuelt
1. Valg af dirigent
Thomas Vogelius blev valgt og konkluderede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
2. Valg af referent
Hans-Henrik Hansen blev valgt
3. Aflæggelse af beretning v/bestyrelsesformand Thomas Vogelius
2021 er igen et år der til dels i hvert fald blev præget af Corona. Heldigvis ser det ud til at det
værste er overstået! Vores ledere har heldigvis gjort deres bedste for at det alligevel blev et godt
spejderår – trods alt!
Vi ser en øget tilgang til Strandboerne, der kommer flere og flere medlemmer! Vi er gået fra 166
til 193 (ref. Kassereren – red.). Det er vi stolte af, men det giver også lidt udfordringer.
I løbet af året stod det klart at flere af vores enheder er vokset ud af de rammer som Spejderbo
kan tilbyde. Hen over sommeren blev flere enheder flyttet ned til Mosebo, og det blev forsøgt at
gøre så gnidningsfrit som muligt, men det er selvfølgelig det muliges kunst når mange flytter
tilholdssted.
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Det kan lyde banalt, jeg tror at når man pludselig bliver bedt om at rykke rundt, give plads,
ændre vaner, så er det et tidspunkt hvor kommunikation – gensidig tillid (hvorfor gør vi det nu
og hvorfor sådan) er meget vigtig. Der tror jeg måske at vi alle har noget at lære.
I vinters blev der igen solgt juletræer. Når jeg ikke siger december er det fordi arbejdet starter
lang tid får de fleste af os tænker på juletræer. Der er heldigvis et team der knokler hen over
året med dette, så vi alle kan stå på de forskellige stande med træer, grej, net, hegn, byttepenge
og meget andet henover december.
Tusind tak til teamet bag, der denne gang bl.a. har forøget erhvervssalget – en stor tak til dem.
Derudover kæmpe tak til forældre, spejdere, og ledere der yder en stor indsats op til jul!
Beskrivelse af jubilæumsweekenden og aktiviteter i de enkelte enheder kan findes i bilag 1.
4. Godkendelse af regnskab v/kasserer Lene Holm Gamborg
Regnskabet blev gennemgået af kassereren og efterfølgende godkendt uden indvendinger.
Det blev bl.a. bemærket at juletræssalget gav et overskud på kr. 162.000, og at likvide midler er
steget med ca. kr. 130.000. Primært pga. færre tilgodehavender.
Ved spørgsmål til den stigende likvidbeholdning blev det oplyst at der dels at afsat penge til
deltagelse i Spejdernes Lejr til sommer, som til en ny hytte indenfor en kort årrække.
Årets overskud blev på kr. 44.353, hvoraf kr. 40.000 hensættes til renovering og vedligehold.
5. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag
Eneste indkomne forslag er næste punkt.
6. Hjælp til Ukrainske spejdere
Casper Sigersted oplyste at det Internationale Spejderforbund har sat et mål at indsamle USD
50.000 til humanitært arbejde for Ukrainske spejdere, grundet invasionen i Ukraine. Det blev
foreslået at Strandboerne donerer kr. 5.000, hvilket blev vedtaget med stemmerne 28 for og 0
imod.
7. Info om fordeling af enheder i de enkelte hytter
Formanden gav en opsummering af ændringer, som er sket i det forgangne år. Ændringer
påkrævet grundet vækst i nogle enheder, samtidig med yderligere indskrænkning af arealet
omkring Spejderbo pga. Letbanearbejdet.
8. Gruppelederens 10 tossede minutter
Jesper gav et inspirerende oplæg omkring ’ Frivilligt arbejde og den gode voksenrolle’, se bilag 2.
Som spejderleder skal man være vidende, nysgerrig og modig.
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9. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen
a. Valggruppe A: Det blev på mødet oplyst at Mia og Berit ikke ønsker at genopstille. Sine
Jensen (forælder) blev valgt. Herefter består valggruppe A af 6 personer.
b. Valggruppe B: Det blev oplyst af Jacob trækker sig. Niklas Kofoed Larsen blev valgt.
Herefter består valggruppe B af 2 personer. Der var ingen indvendinger imod at en
ekstra person kan indtræde i bestyrelsen på et senere tidspunkt.
c. Gruppeleder: Jesper var ikke på valg, men tilbød at træde tilbage, hvis en anden person
gerne ville stille op. Ingen meldte sig.
d. Gruppeassistent(er): Det blev meddelt at Jacob og Cecilie trækker sig. Katja Bork blev
genvalgt. Også her var det ingen indvendinger imod at en ekstra person kan tiltræde på
et senere tidspunkt.
10. Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (vælges for 1 år)
Kenneth Hoffmann blev genvalgt
11. Valg af revisor (vælges for 1 år)
Pedro Møllebro blev genvalgt
12. Eventuelt
Thomas Vogelius gjorde opmærksom på at årets gruppeweekend finder sted allerede 19. til 21.
august ved Høbjerghytten i Helsinge. Endvidere er Lerbjergcentret booket sidste weekend i
august i 2023 og 2024.
Steen Sønderup har arrangeret at Strandboerne står med faner til Pinsesus i kirken 2. pinsedag,
samt arrangerer bål ved mosen til Sankt Hans. Alle medlemmer opfordres til at deltage i uniform
for at gøre reklame for gruppen.
Jesper Dahl oplyste at der forventes 70+ deltagere fra Strandboerne på Spejdernes Lejr 2022.
Har nogle gode ideer til energieffektive Rocket Stoves? Brian har fremsendt nogle ideer til Miki i
materialeudvalget.
Til sidst afsluttede dirigenten mødet med at takke for god ro og orden.

Dato

Gruppeleder / Jesper Dahl

Dato

Bestyrelsesformand / Thomas Vogelius

Dato

Kasserer / Lene Holm Gamborg
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Bilag 1 – Formandens beretning
Jubilæumsfest
Årets gruppeweekend blev afholdt i Mosebo og stod i jubilæumsfejringens tegn. Med to Coronaudskydelser og halvandet års forsinkelse, kunne vi endelig afholde vores 75-års jubilæum sidst i
august. Det blev fejret med pomp og pragt, men desværre var vejret imod os, da det silede ned hele
weekenden. Derfor kunne vi desværre ikke opsætte de tre hoppeborge og aktiviteter der ellers
skulle have været det helt store trækplaster.
Hele kommunen, samt vores venner i distriktet var inviteret, og det var dejligt, at se både
spejdervenner fra nær og fjern, gamle spejdere og forældre til jubilæet. Især historieteltet, hvor hele
vores historie var udstillet, blev et tilløbsstykke.
På trods af vejret, lykkedes det at afholde et vellykket jubilæum, med brunch for alle, jubilæumsløb,
overnatning i telt på søen for seniorerne, reception med taler af borgmesteren m.fl., jubilæumskage,
salg af jubilæumsmerchandise, fanemarch til kirken og festgudstjeneste, samt et brag af et
jubilæumslejrbål om aftenen.
Ifm. jubilæet blev der udarbejdet et nyt mærke til gruppen og alle medlemmer fik en personlig hilsen
hen over sommeren, fra gruppelederen, med en særlig jubilæums-pin i. Vores reviderede - og nu
udvidede - historie, vil fremover være at finde på hjemmesiden.
Tak til Kenneth for det fremragende arbejde!
Clan
Efter sidste generalforsamling fik clanen endelig mulighed for at afholde arrangementer igen efter
en lang nedlukning. Det har ført til et hav af spændende arrangementer, såsom vandretur på
Amarminoen, trangiaaften med kokkerering af michelin-opskrifter, high-rope, minigolf og bowling
turnering og clanens julefrokost.
Til vores sidste clanting var vi så heldige at optage 9 clan medlemmer og vores rover-medlemstal er
stadig stigende. Vi er oppe på 72 medlemmer. Der deltager omkring 10-20 medlemmer til hvert
arrangement, så vi er tilfredse.
Seniorer
Hos senior-enheden har vi siden sommer, prøvet at starte op og holde møder som vi gjorde før
Corona og alle de medfølgende restriktioner. Dette har vi heldigvis haft stor succes med, da
Seniorerne var klar på at lægge restriktionerne bag sig og komme med et engagement, som vi har
været utrolig glade for. Vi har selvfølgelig også været ”heldig”, i den forstand, at senior-enheden,
ikke er lige så stor som nogle af de andre enheder.
Vi har haft 1 weekend siden sommer, der foregik på Houens odde i Roverknuden. Hvor seniorerne
som Sirius patrulje skulle op og stoppe julemandens onde planer. Deres grænser blev også testet ved
at de f.eks. skulle op og klatre i en Jakob stige og for nogle komme helt til tops.
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Troppen
Troppen har været på cykelsommerlejr, hvor vi cyklede fra Randers til Skagen. Så skal vi på kollektiv
her søndag aften. Og i dette år har vi haft fokus på de “traditionelle” spejder færdigheder.
Juniorer
Vi har det sidste år fokuseret på at lære spejderne færdigheder, da vi satser på at kunne komme til
konkurrencer og vise hvad vi kan. Vi har i sommerferien haft 2 spejder dage, med fis og ballade samt
lavet træklatring i Næstved. Vi er et nyt Leder team og arbejder pt. på at pionere så vi er klar til
sommerlejren
Ulvene
Alle 27 ulve har trods Corona haft en begivenhedsrigt år:
Vi har leget, bundet knob og lavet samarbejdsøvelser. De nye ulve fik taget knivbevis og gamle ulve
har fået snittet med deres dolk for at genopfriske knivbeviset. Vi har også lavet bål og fået snobrød.
Ulveflokken er dernæst delt op i 5 bander. Vi har derfor brugt tid og energi på at lære hvordan man
fungerer som bandeleder og bandeassistent. Og lærer hvordan man dyrker fællesskabet i en bande.
Det er gjort, så vi var klar til at tage på sidste års Tintinløb, som foregik ved Mosebo. Det var en
hyggelig dag i Tintins hyggelige univers.
Vi har lavet forskellige naturvidenskabelige spejderaktiviteter igennem Science Pirater. Vi har
blandt andet lavet en luftballon, lært om osmose og set hvordan bakterier vokser. Det var meget
sjovt og lærerigt.
I november var vi på weekendtur til Oruphøj i Hvalsø. Det var her træningen af superhelteevner
foregik. Ulvene klatrede højt op, var ude at flyve og trænede superheltesynet. Vi fik også kåret den
ulv som skrællede flest kartofler.
Ulvene har også lært at pionere og øvet sig på mange knob og besnørringer. Lidt svært, men med
en masse øvelse og en ekstra gulerod I at skulle bygge en stridsvogn. Kom alle i mål. Ulvene
afsluttede med at køre ræs med deres nybyggede stridsvogn.
Bæverne
Vi har i alt 19 børn og har i to år udelukkende været udenfor grundet Corona situationen, hvilket er
gået rigtig fint. Der har hverken været klager fra børn eller forældre over beslutningen.
Møderne er generelt struktureret således at vi synger startsangen, som vi har øvet rigtig meget med
børnene. Derefter har vi altid en startleg for at brænde lidt krudt af, hvor vi efterfølgende deler dem
op i familier, hvor de kommer ud på poster. Efterfølgende bliver alle børnene sat sammen til en
aktivitet eller leg for at øge fællesskabet.
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Vi øver især at stå stille og tie stille når andre børn eller ledere snakker. Vi har det sidste år taget 3
mærker, som hedder Bæverdammen (handler om hvordan bæver lever og hvordan man er en god
bæver spejder),
Min familie (handler om hvordan man er spejder sammen)
Førstehjælpsmærket (de har lært basis førstehjælp. hvordan man putter plaster på, skylle såret osv.).
Der er selvfølgelig også den lille juletræshjælper men den tæller vi ikke med. Ud over dette har vi
været på en juleweekend i december måned, hvor vi formåede at redde julen med de 10 børn vi
havde med. Vi har endnu en weekend i marts, hvor temaet er handel og børnene skal lære at
samarbejde og hjælpes af, i følge af de får en belønning som består af legepenge, som de kan indløse
på forskellige ting
Familiespejder
Vi er i øjeblikket 7 indmeldte børn og mødes fortsat hver 1. søndag i måneden. Siden sidst har vi
også fået William med på lederholdet og er dermed nu Cecilie, Oliver, William og Trine.
Til møderne plejer der at være 8-10 børn (og en forælder til hver) og vi starter op med at lave
navnelege, da vi næsten altid har nye børn og forældre. Derefter fortæller vi om temaet og
overordnet om, hvad vi skal lave.
Vi har bl.a. haft dyretema (hvor børne skulle gætte en lort, se på hvor dyr bor osv.), sportstema (med
curling af isterninger på et bord), bundet knuder med små reb, vi har lavet mad på bål flere gange
(appelsinkage, brød i potter), selv lavet æblejuice, smør og været en del rundt om søen og kigget på
dyr/træer og lavet naturbingo.

Bilag 2- Gruppelederens 10 tossede minutter
Frivilligt arbejde og den gode voksenrolle
Ja det lyder måske skørt, men alle ledere, i udvalg og enheder samt bestyrelsesmedlemmer i
gruppen arbejder ulønnet… Hvis alle voksne i gruppen arbejder ulønnet, betyder det så at, der ikke
kan stilles krav til dem? Mit umiddelbare svar vil være NEJ!
Hvad er det så for krav man kan stille til voksne der har valgt at bruge deres fritid på frivilligt
arbejde? For det første må man kunne forvente at, alle overholder de regler der er i foreningen, men
også at de er nogle gode voksenroller for gruppens medlemmer.
Hvad er den gode voksenrolle som spejderleder? Og hvordan møder vi bedst nutidens børn og unge?
Forskning viser, at børn og unge har brug for voksne, der er vidende, nysgerrige og modige.
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Hvad skal en spejderleder kunne?
Spørger du tilfældige ledere, vil svaret sikkert være meget forskelligt: spejderfærdigheder, kunne
planlægge, have overblik, have humor eller kende til spejderløb. Men ifølge flere forskere har børn
og unge i deres fritidsliv meget mere brug for ledernes personlige egenskaber end faglige
kompetencer. Ifølge forskerne er den gode voksenrolle i fritidslivet klar: Voksne skal være vidende,
nysgerrige og modige.
Generation fornuftig
Mange voksne kender faktisk ret lidt til fakta om børn og unge – også voksne, som er forældre eller
spejderledere. Mange tror fx, at unge er ”værre”, end de selv var som unge. Al forskning peger dog
på det modsatte – de unge er overordnet set mere fornuftige end tidligere. De laver flere lektier, er
mere ambitiøse i skolen, drikker mindre alkohol, spiser sundere og dyrker mere motion end tidligere.
Om end de er meget fornuftige – eller måske netop derfor – oplever mange børn og unge sig
pressede og ikke specielt lykkelige. Kun 63 % af piger på 15 år svarer ja til udsagnet: ”jeg er god nok,
som jeg er”, mens det gælder for 80 % af drengene. Hver tiende ung føler sig ensom, og hver femte
har haft selvskadelig adfærd.
Vidende voksne ...
Vil man bedst muligt understøtte børn og unges udvikling, er man nødt til at have en rimelig
opdateret viden om deres vilkår og det liv, de lever. Den kan man få mange steder fra: kolleger,
aviser, bøger, kurser, sociale medier og tv. Blot skal man være opmærksom på, at mange historier
fokuserer på problemer og skandaler frem for på helt almindelige gennemsnitlige unge.
Hvis vi vil vide, hvad børn og unge mener, så spørg dem dog!” Hvis man har en god kontakt til de
børn og unge, man omgås, kan man få lov til at deltage i rigtig meget i deres liv.
Og hvem skulle være en bedre kilde til viden end de unge selv?
... nysgerrige voksne
Det er almindeligt accepteret, at børns udvikling bedst understøttes gennem opmærksomhed!
Opmærksomhed på dem, deres relationer, interesser og trivsel. Det betyder, at vi skal give os tid til
at lytte til deres meninger uden fordømmelse og bedrevidenhed. Ved at give plads og rum til deres
tanker og følelser, kan de hjælpes til selv at finde vejen til håndtering af større og mindre problemer.
Som leder må man altså gerne være nysgerrig i og på spejdernes liv, men uden at blive nyfigen og
anmassende. Der er mange gode samtale-rammer til spejder, hvad enten det er learning-by-doing på
aktiviteten eller den stemningsfulde bålsamtale.
Ved at stille hensynsfulde spørgsmål på rette tid og sted, og selv lade spejderne bestemme på hvilket
niveau de vil svare, lader vi dem bevare selvbestemmelsen – uanset om det drejer sig om evaluering
af en aktivitet på 15 minutter eller større udfordringer og problematikker. Det er vigtigt at
interessere sig for deres væren såvel som gøren, så det ikke blot handler om, hvad de kan præstere,
men også om, hvem de er og vil være som mennesker.
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... modige voksne
Når man som leder vil hjælpe andre til egen og fælles udvikling, får man også indflydelse på deres liv.
Jo mere man involverer sig, jo mere indflydelse får man på deres liv, og det skal man turde tage på
sig. Mod er derfor en vigtig egenskab for spejderledere. Mod til at turde gå med og imod de unge og
være den ”væg”, der kan spilles bold op af.
Som spejderleder gælder det også modet til at turde give kontrollen fra sig for at give plads til
børnene. Eller modet til en gang imellem at droppe alle planer for at give spejderne det ”frikvarter”,
de har brug for i en presset og stresset hverdag fyldt med skole og forventninger. Måske er det også
til spejder, vi skal give dem modet til at slippe kontrollen og fornuften, så de ligesom tidligere
generationer prøver oprøret og vildskaben og afsøger grænserne.
... og sekundære voksne!
Forældre og anden familie er naturligt de primære voksne i spejdernes liv. Men nogle gange
forhindrer den nære følelsesmæssige relation også, at barn tør og kan være helt åbne og ærlige.
Institutioner og skolers voksne er selvsagt også vigtige i spejdernes liv, men tiden er fyldt hårdt op,
og der er sjældent meget tid til det enkelte barn. Derfor bliver fritidslivets voksne kanonvigtige som
gode sekundære voksne, der har tid til at lytte og give opmærksomhed.
Patruljesystemet og børn leder børn har altid været vigtige metoder i spejderarbejdet. At spejdere
lærer af og med hinanden i alle former for fællesskaber er fortsat en kilde til alles udvikling. Men
modsat for 100 år siden, hvor børn havde brug for et frirum fra de voksnes disciplinering, så har børn
og unge nu i lige så høj grad brug for et frirum sammen med vidende, nysgerrige og modige ledere.
At være på vejen dertil
Som spejderledere skal vi ikke være eksperter i noget som helst! Men vi skal være ydmyge over for
den opgave det er at have stor indflydelse på mange børn og unges liv. De børn og unge, som passer
til den tid, de er født ind i, er bl.a. karakteriseret ved at være: digitalt indfødte, startstyrede, usikre
på egen identitet, meget ansvarlige for eget livsforløb og fyldt op af mange krav fra ”samfundet”.
Det gør det udfordrende at være spejderleder!
Vigtigst er nok, at man ikke skal tro, at man kan vide alt eller finde de vises sten – for ingen ved helt
hvad spejderne får brug for i deres fremtid. Learning-by-doing, og med indføling, er også her
metoden. Spejderne forventer og ønsker ikke, at vi er alvidende.
De ønsker at vi giver os selv lov til at være søgende og på vej – sammen med dem. Og med det
optimistiske syn på, at udfordringer kan overkommes som erfaringer har givet os. Vi skal turde tro
på, at alle spejdere har masser af ressourcer, som vi skal hjælpe dem til at udvikle – så de bliver
beredte til livet!
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