
KFUM-spejderne Strandboerne 
Referat fra generalforsamling (Gruppemøde) 

Den 24. februar 2014 i Mosebo 

 

 
Fremmødte 13 ledere, 3 forældre, 10 Clanmedlemmer, 1 kasserer, 1 

gruppeformand, 1 gruppeleder og 3 gruppeassistenter 
17 lederstemmer 

32 stemmer ialt 

 

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af årsberetning v/grupperådsformand Britta 
Sivertsen 

3. Godkendelse af regnskab v/ Kasserer Birthe Rygaard 
4. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder 

indkomne forslag. 

 Udvalgene repræsenteret i grupperådet 
5. Valg af medlemmer til grupperådet (På valg er: 

repræsentant for de over 15-årige ikke-ledere, 

gruppeleder, gruppeassistenter samt 
forældrerepræsentanter.) 

6. Valg af repræsentant til Lerbjergcenteret 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 

 

 

   

1. Valg af dirigent og 

referent 

Referent: Astrid  

Dirigent: Jesper Dahl 
 
Generalforsamlingen skulle godkendte at indkaldelsen var sket til 

tiden. Flemming nævnte at han ikke havde modtaget en 
indkaldelse. Under henvisning til at indkaldelsen skal udsendes 

på mail og lægges på hjemmesiden godkendte 
generalforsamlingen mødet for gyldigt. Under dette punkt gik en 
af forældrene. 

 

 

2. Aflæggelse af 

årsberetning 
v/grupperådsformand 

Britta Sivertsen 

Generelt for året:   

2013 har været et stille år. Det har ikke været præget af de 

store begivenheder, som landslejr eller lignende. Dog sker der jo 

altid en masse hos Strandboerne. 

I 2013 måtte vi desværre aflyse loppemarkedet på grund af 

manglende opbakning til indsamling og sortering. Vi har vores 

containere stående i Tune og der var ikke opbakning til at køre 

frem og tilbage fra Tune ved indsamling og sortering. Så vi måtte 

aflyse. Der er blevet nedsat en gruppe, som skal planlægge, 

hvordan vi får organiseret loppemarkedet i år, så der igen kan 

være loppemarked. 

Vores Chapa enhed har i 2013 efter gruppeweekenden stået 

standby. Da alle i Chapa enheden rykkede op, skulle vi igen 

starte forfra med at hverve nye spejdere til enheden.  Det var 

desværre ikke muligt at samle et lederteam til enheden og derfor 

så vi os nødsaget til at sætte enheden på hold indtil videre.  

Ved dette års lederplanlægning skal vi igen se på Chapa som 

enhed. Se om vi igen kan samle et team eller vi helt må opgive 

at have en spejderenhed i Brøndby Strand. 

En ny enhed i gruppen startede op sidste år. Det er vores 

Familiespejd. Vores enhed for de helt små spejdere fra 3-6m år 

sammen med deres forældre. Det er Dorthe, som er 

enhedsleder.  

 

 
 

 
 
 

 



Fælles arrangementer 

Centerraid: blev tradition tro afholdt i den sidste weekend i 

januar. Bævere, ulve og juniorer var i Ishøj, Glostrup og Waves 

og sælge lodder. Salget gik rigtig godt og vi har fået et godt 

resultat på korpslodderne. 

Gruppeweekenden 2013 blev holdt på Brommecentret. Temaet 

for weekenden var "Aktivitets Telte"  

Der blev lavet en masse aktiviteter, hvor deltagerene selv skulle 

gå rundt og prøve de forskellige ting. 

Lerjbål om lørdagen var et flot Award Show med en masse priser 

og underholdning. 

Weekenden var som sædvanligt med mange deltagere både 

spejdere og forældre.  

Julestue: Julemarked blev igen i år afholdt i Sognegården i 

samarbejde med Menighedsrådet. Det er et rigtig flot 

arrangement med salg af bolsjer, brændte mandler, lys, 

juletræer bankospil og meget mere.  

Juletræssalg: Årets juletræssalg gik også godt i 2013. Det var 

til trods for at der nogle som synes de ville hjælpe os med at 

sælge træerne i Brøndby Strand med egen fortjeneste.  Vi fik 

dem ellers stoppet i første omgang. Men de slap alligevel af sted 

med ca 40 træer. Men det ødelagde alligevel ikke salget. 

Derudover har vi igen været med til Store legedag, Jul i 

Vallensbæk, Pinsegudstjenesten, Vallensbæk rundt.  

Grupperne: 

Amick:   

De er ca 10 bævere og 3 ledere. De har taget forskellige mærker 

i løbet af året og har være på Halloween weekend i efteråret.  

 

Ulvene (Waingunga): 

Ulvene er ca. 25-30 aktive ulveunger. 

Ulvene har været på 4 weekender 2013, hvor en weekend var 

juleweekend i forbindelse med Julemarkedet. 

En anden weekend måtte de rede BP’s spejderånd, som var 

stjålet af DDS’erne. Men med ægte grøn spejder færdigheder 

lykkedes det til sidste at befri BP’s spejder ånd igen.  

Sommerlejren gik til KFUK Skovhytten i Slangerup. 

De har været til distriktsmesterskab hvor de ryddet bordet og 

blev nummer 1,2, og 3. og vandt turnout. 

De har også deltaget på TinTin løb på kastellet. 

De har haft travlt med forskellige mærker og forskellige ulve 

aktiviteter.  

 

Juniorne: 

Desværre ikke noget at berette 

 

Troppen: 

Troppen har ikke lige fortalt hvad de har lavet i årets løb. Men 

jeg ved, at de igen havde ’Spejder-Kollektiv i Mosebo, hvor de bl 

a. var i svømmehallen og checke om spejderne kunne klare 

svømmekravene til Sommerens Kanotur. I foråret var de på en 

trænings kano tur inden Sommerlejren, som gik til Helge Å i 

Sverige. 



Seniorer: 

Hos seniorne er de 2 ledere og 12 spejdere, hvoraf 9 er aktive. 

De har ikke været på så mange weekend ture pga manglende 

tilmeldinger, men i sommers de var på JamBe i Belgien. En lejr 

med 2000 senior spejdere med masser af udfordringer og 

aktiviteter.   

 

Clanen: 

Clanen har ikke lige fortalt hvad de har lavet i årets løb. Men så 

vidt jeg husker, var de på sommerlejr på Bornholm og de har vist 

også været i Berlin.  

Udvalgene: 

I Spejderbo : Spejderbo trænger stadig til en god overhaling . 

Der er mange ting, som skal gøres. 

 Men der er ikke rigtig midler og ressourcer til det i øjeblikket.  Vi 

forsøger igen at hensætte nogle midler på regnskabet til at 

kunne foretage nogle udbedringer.  

I Mosebo forsøger vi at få etableret den nødvendige flugtvej fra 

hemsen, så vi har mulighed for at overnatte på hemsen.  

Hjemmesiden: Vi har nu haft vores nye hjemmeside på 

http://www.Strandboerne.dk et par år.    

Vi er også kommet i gang den interne side til gruppen.  Hvor 

hver enhed har fået deres egen side, hvor de kan lægge 

information og dokumenter ind.  

Til sidst vil jeg gerne sige tusinde tak til alle ledere for deres 

store indsats for at vores børn og unge kan få nogle fantastiske 

oplevelse ved at være spejder og blive gode spejdere. Jeg vil 

også gerne sige tusinde tak til alle i udvalgene for deres indsats 

for at holde vores hytter og materiel, og være ansvarlig for de 

pengegivende aktiviteter, selv om det til tider kan være en 

udfordring.  

Jeg vil også sige tak til Kim som har været gruppeleder i de 

sidste 2 år og Willy og Allan som har været assistenter. De 

ønsker ikke at fortsætte og stopper i aften. Det har været en 

fornøjelse at arbejde sammen med jer i grupperåd og Daglig 

ledelse.   

Og til sidst en stor tak til alle spejdere og forældre, som har 

deltaget i vores arrangementer i årets løb. Uden jeres indsats 

kan ingen af aktiviteterne lade sige gøre.  Jeg håber at rigtig 

mange vil stille op igen i år til vores fælles arrangementer. 

TAK !! 

 

3. Godkendelse af regnskab 

v/ Kasserer Birthe Rygaard 

Birthe gennemgik højdepunkterne. 

Regnskabet blev godkendt. 
DOG er det ikke blevet revideret af revisorerne endnu. Samt 

sidste opkrævning i 2013 ikke er blevet gjort. 
 

 

 
 

 

4. Forhandling om 
gruppens arbejde fremover, 
herunder indkomne forslag. 

 

Forslag 1: Udvalgene repræsenteret i grupperådet. Dorthe 
fremlagde sit forslag. Ønsker, efter flere år, at udvalgene har en 
repræsentant i grupperådet. Det er tit, der er spørgsmål, der 

vedrører udvalgene. (De udvalg, der er pt, er: Hytteudvalget, 
Materieludvalget og klatreudvalget) 

 
 
 

 
 

http://www.strandboerne.dk/


Der blev diskuteret frem og tilbage. Bl.a. at der ikke skal være 

for mange i grupperådet, men at hvis udvalgene ikke er der, kan 
de gå glip af mange vigtige informationer. 
Afstemning: Om udvalgsformændene skal være repræsenteret 

med en person i grupperådet.  
1 imod, 6 blank, 25 for. 

Hvordan det helt praktisk skal være skal grupperådet finde ud af. 
Forslag 2: At man ikke bør have flere ”kasketter på”. Mia 
fortalte om sit forslag. At det indimellem kan være lidt svært, 

hvis enhedslederen også er i DL. Der var lidt diskussion om vi 
skulle lave en regel eller ej. 

Grupperådet tager forslaget op på et grupperådsmøde. 
 

 

 
 
DL 

 
 

 
 
 

DL 

5. Valg af medlemmer til 
grupperådet (På valg er: 
repræsentant for de over 

15-årige ikke-ledere, 
gruppeleder, 
gruppeassistenter samt 

forældrerepræsentanter.) 

Valg af forældrerepræsentant: Ingen ønskede at stille op. 
Valg af gruppeleder: Dorthe stiller op. 
Afstemning: 1 blank, 16 for, 0 imod : Dorthe valgt som 

gruppeleder. 
Valg af gruppeassistenter: Brian M., Kim M., Astrid og Jesper 
D. stiller op. 

Først skulle der besluttes hvor mange gruppeassistenter der 
skulle vælges. Efter en lille debat om reglerne blev der stemt: 

For max. 3 assistenter: 0 imod, 11 for, 6 blank. 
Så blev der holdt lidt valgtaler af de 4 opstillede. Britta og 
Margrethe var optællere og følgende blev valgt som assistenter: 

Kim, Astrid og Jesper. 
 

Valg af repræsentant for de over 15-årige ikke-ledere: Der 
var ingen på mødet der stillede op. DL prøver at spørge om der 
er nogen der vil stille op, da det kom frem at man godt kan være 

medhjælper i en enhed og være repr. samtidig. 
Valg af ny kasserer: Birthe ønsker at stoppe som kasserer. Der 
var ingen på Generalforsamlingen (gruppemødet), der ønskede 

posten. Der skal nu findes en afløser. Birthe forbliver kasserer, 
indtil en ny er fundet. 

  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

DL 

6. Valg af repræsentant på 

Lerbjergcenteret 

Kirstine genopstiller. Ingen modkandidater, så Kirstine er 

genvalgt. 
 

 

 

 
 

 

7. Valg af revisorer Vi har ikke hørt fra dem for nyligt, så vi regner med de 

genopstiller. Generalforsamlingen (gruppemødet) har genvalgt 
dem. 
 

 

 

8. Eventuelt Oliwer: Jeg er frisk igen efter min sygemelding i efteråret. Er 

klar på nye udfordringer i gruppen. Og ser fremad nu. 
Kim: Gav Mia hendes lederbrev. Tillykke med det!! 
Kim: Vil sige et kæmpe tak til Birthe for hendes store arbejde 

som kasserer. 
Brian L.: Troppen tager til Island på sommerlejr. Vil gerne tjene 

lidt flere penge. Hvis der nogen der har ideer til hvordan, så 
kontakt Brian. 
Kirstine: Mht. loppemarkedet; Er der noget nyt? Mia svarede at 

Loppemarkedet bliver én dag, den 24. maj. Udvalget skal til at 
have nr. 2 møde, og så melder de noget ud om det. 
Anders K.: Pinligt, at der var en forældre, der gik i starten. 

Pinligt på vores vegne. Hvordan synes de andre forældre mødet 
har været? 

Forældrene svarede, at det var et fint og roligt møde 
(sammenlignet med andre foreningers generalforsamlinger.) 
Samt, at lederne har været gode til at minde om 

generalforsamlingen et par gange. 
Der blev diskuteret, om indbydelsen skal gøres bedre, og at vi 

skal arbejde på at få flere forældre med på generalforsamlingen. 
Dette punkt skal tages op af grupperådet. 
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