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Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Aflæggelse af årsberetning v/ grupperådsformand Britta Sivertsen 
3. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg  
4. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag 
5. Valg af medlemmer til grupperådet (på valg er: Repræsentant for de over 

15-årige ikke-ledere og forældre repræsentanter) 
6. Valg af repræsentant til Lerbjergcentret 
7. Valg af revisorer 
8. Eventuelt 

  

1. Dirigent og referent Casper Sigersted (enhedsleder senior) og Mia Marie Källberg (enhedsleder junior) 
2. Årsberetning Året 2014 startede med gruppemødet, hvor vi fik ny gruppeleder. Dorthe Lorckmann 

er tilbage som gruppeleder og vi fik valgt 3 assistenter. SÅ vi har et stærkt grønt DL.  
Vi har igen i år oplevet en stor interesse fra Vallensbæk kommune og kirken at 
deltage ved forskellige arrangementer i årets løb hvor vi deltog i Frivillig Fredag, 
hvor vi havde bål, popkorn og skumfiduser, Vallensbæk Rundt hvor vi delte vand ud 
og ristede pølser og vi er med til at tænde juletræet ved ”Jul i Vallensbæk. 
 Og sidste år sagde vi også ja til at stå for Store Cykeldag. Det var et lidt anderledes 
arrangement end spejderne plejer at arrangerer. Dagen gik fint  og der var 
tidstagning og diplom for deltagelse.  Desværre var der ikke så mange deltagere til 
løbet, men det skyldes hovedsagelig det dårlig vejr med regn. Så vi fik desværre ikke 
det udbytte, som vi havde håbet på.  
Det er rart at man i kommunerne værdsætter Strandboerne  og gerne vil have dem 
som aktive deltagere i de  lokale aktiviteter.  Det blev også belønnet, da Lotte 
Henriksen vores Bæverleder kunne modtage prisen for årets ungdomsleder i 
Vallensbæk. Der gjorde hun ved et arrangement i Idrætscentret her i Januar måned. 
Et stort tillykke til Lotte 
 
I 2014 forsøgte vi os med Loppemarked ved Mosebo. Vi valgte at have et mindre 
loppemarked, som var mindre tidskrævende og ikke krævede så mange resurser, 
som vores store loppemarkeder de andre år har gjort. Vi havde kun nogle få dage til 
indsamling og sortering og vi havde kun salg om lørdagen i den weekend.  Det var et 
fint lille loppemarked. Efter en evaluering efterfølgende blev vi enige om at det 
sagtens kan lade sig gøre at holde et mindre loppemarked og få et fint overskud 
alligevel.  
At Strandboene er en aktiv gruppe kan også ses på kursus aktiviteterne. Der er flere 
af de unge spejdere Storspejderne og seniorer, som har været af sted på 
ungdomskurser. Også flere af lederne har været af sted på lederkurser bl.a Gilwell 
og Linen ud kurser. Det er dejligt at se at spejderne har lyst til at deltage i aktiviteter 
udenfor gruppen for at blive endnu bedre spejderne og ledere. 
På samme måde som vi har spejdere, som deltager i spejderaktiviteter udenfor 
gruppen. Der er trop og seniorspejdere, so m har deltaget i NatteHick, SOVS løb. Vi 
har sågar haft et hold spejdere med på DSB’s katastrofeøvelse i Storebæltstunnelen i 



 
efteråret.  
Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success.  

Fælles arrangementer 
Traditionen tro havde vi igen vores faste fælles arrangementer. Gruppeweekenden 
var denne gang i Avnstrup på Midtsjælland og temaet var de olympiske lege. Det var 
en rigtig god weekend som altid med stor tilslutning fra både spejdere og forældre.  
 Vores  Julemarked blev igen afholdt i Sognegården i samarbejde med 
Menighedsrådet. Der var gang i boderne og julemanden var der med, 
julegudstjeneste og bankospil med mange gode gevinster.  
Juletræssalg: Årets juletræssalg gik som planlagt. Vi solgte de sædvanlige 3 steder 
og vi fik et godt salg og et fint overskud. Vi forsøgte os i år med salg af julekalendere 
for en ekstra indtjening.  

Enhederne: 
I enhederne er der som sædvanlig mange aktiviteter året igennem.  
Familie spejd er kommet i gang igen. Der er Dorthe, som er leder og Kira er kommet 
med som assistent. 
Efter sommerferien er der kommet ca 7 familier. De har møde ca hver 3. weekend, 
hvor de har lavet bl.a har lavet pottebrød på bål og gravet efter insekter. De er også i 
gang med planlægge en weekendtur til en BI farm. 
Dejlig vi nu også har fået fat i de helt små, som kan have glæde af at være ude i 
naturen 
Amick:   
Bæverne er ca 8 børn.  
Ikke noget at berette. 
Ulvene: 
Ulvene er ca 25 børn. 
Ulvene deltog igen i Distriktsmesterskabet i 2014 og for fjerde år i træk de tog 
sølvøksen med hjem igen. 
De har haft travlt med forskellige mærker og forskellige ulve aktiviteter.  
Ulvene var på sommerlejr i Nordsjælland hvor det bland andet blev til en 1 dagstur 
til Fugleparken Nordsjælland.  
Juniorne: 
Junioerne er ca 8 børn. De har deltaget i Detektivløb i Haslev og igen været med på 
TinTIn på Kastellet.  
Troppen: 
Hos Troppen er de ca 25 spejdere og er det nok sommerlejren i 2014 til Island, som 
de vil tænke tilbage på. Det var en meget stor opgave at planlægge. Forud gik et 
stort arbejde med at samle penge ind til turen og planlægge hele turen med 
program, bestille flybilletter, leje af biler osv. Pengene kom ind  bl.a vha 
sponsorater, salg af lodder og salg af julekalendere, havearbejde. Troppen var af 
sted i 10 dage, hvor de kørte rundt på det sydlige Island i minibusser og så en masse 
ting. Stort kadeau til troppen og deres ledere at sådan en tur kunne lade sig gøre.  
Troppen har ligeledes været på forskellige weekendture og har traditionen tro boet 



 
en uge i Mosebo i Spejder Kollektiv. 
Seniorer: 
Hos Seniorerne er de ca 14 spejdere. Hos seniorerne fik de helt nyt ledere team 
efter oprykningen med Casper Sigersted som enhedsleder.  
De har været på forskellige weekend ture ud i naturen  
Clanen: 
Klanen har fået nyt lederteam. Michael Tolborg er nu leder for Clanen. De har haft 
deres månedlige clanmøder og deres årlige bowlingtur, Kullentur og den årlige 
julefrokost. Det er også blevet til en grisefest i 2014. 

Hytterne:  
I Spejderbo : Spejderbo trænger alvorligt til renovering. Der kommer desværre vand 
ind hytten og det truer vores materialer i hytten. Der er checket for skimmelsvamp, 
men der findes ikke skimmelsvamp, så der er ikke sundhedsskadeligt at være i 
hytten.  
Ligeledes er arealerne omkring hytten, især pladsen oppe mod vejen meget fugtigt 
og smattet i det våde vejr. Der mangler noget dræn efter genetableringen fra 
boligbyggeriet, som kan tage vandet. DL har kontakt til kommunen, som har været 
ude og se på forholdene og hvad som kan gøres for at forbedre det.  
Der er desværre ikke så mange midler og resurser i gruppen til den store renovering 
af hytten.  
I Mosebo  er der kommet en malergruppe i hytten. De sidder og maler i dagtimerne 
i de dage, hvor vi ikke har aktiviteter i hytten.  
Der arbejdes stadig på at få lavet flugtvej på 1. salen, så vi har mulighed for at sove 
på 1. salen.  
 
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. I er med til at give dem nogle gode evner til at være kreative og 
samarbejde og have gode relationer med andre. Det kan jeg se med min egen 
datter, som nu er senior spejder. Hendes spejder tid har helt sikkert styrket hende i 
hendes relation med andre og givet hende troen på sig selv.  
Jeg vil også gerne sige tusinde tak til alle i udvalgene for deres indsats for at holde 
styr på vores hytter og materiel, og være ansvarlig for vores PR aktiviteter, selv om 
det til tider kan være en udfordring.  
Også 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. 
Jeg er rigtig glad for at se mange forældre i dag. I de sidste år har der ikke været 
mange forældre tilstede. Det glæder mig også at flere forældre har valgt at træde 
ind i grupperådet . Det er rigtig vigtigt at have forældrene med, så deres Spejdere 
også er repræsenteret.    
 
 
 



 
3. Regnskab 2014 Overskud på 67.859 kr.  

Stor kontingentpost på 183.195 kr. Det er den sidste 2013 opkrævning, der først er 
opkrævet i 2014 og opkrævningsproceduren er også ændret.  
Loppemarked og juletræer ikke så stor en indtægt som i 2013. 
Der figurerer aconto indbetalinger for Rovdyr og Rovfugle, så tallene er ikke helt 
gennemskuelige.  
El-regningen er som altid megastor, men vi får refunderet 75% af kommunen. 
 
Spørgsmål fra forældre om mulighed for alternativ opvarmning. DL fortalte om 
varmepumper, som der har været afsat penge til, men i sidste ende alligevel var for 
dyrt. 
Spørgsmål fra forældre om de ca 400.000 i aktiver, som ikke er lig likvider. Kasseren 
fortæller hvor der ligger noget og gemmer sig. 
Spørgsmål fra forældre om fordelingsnøgle fra kommunerne (Brøndby og 
Vallensbæk). GF fortæller det er refusioner for overnatninger/medlemmer/kurser. 
 
205 medlemmer med udgangen af 2014 og er dermed en af Danmarks største 
grupper. Sejt. 
 
Super gennemgang af gruppens nye kasserer Lene! Tak for det. Godt arbejde. 
 
Regnskabet godkendes med forbehold for revisorens accept/godkendelse. 39 for 1 
blank 

4. Gruppens arbejde 
fremover 

Ingen indkomne forslag.  
 
Stor ros fra en juniorforældre for gruppens fantastiske arbejde. 
 
GL fortæller gruppen er en af de bedste til at sende ledere og spejdere på kursus – 
iflg. Korpset 
 
Nogle af de store kommende arrangementer i gruppen: 
 
Maj 10 Store Legedag i Brøndby Strand 
Juni 6 er der loppemarked i Mosebo 
Juni 13 er der bålafslutning med 70 års jubilæum 
Uge 30 Distriktets sommerlejr – Rejsen til Amerika 

5. Valg af medlemmer til 
GR 

Medlem af GR og repræsenterer de over 15-årige ikke-ledere.  
Simone Gericke (seniorspejder) vælges med 6 stemmer. 
 
Forældrerepræsentanter der stiller op: 
Karina – mor til Emil i Troppen. Valgt med 22 stemmer 
Bettina – mor til Jonathan i Troppen og Liv hos ulvene. Valgt med 22 stemmer 
Thomas – far til Sofia hos ulvene. Valgt med 22 stemmer 
Lene – mor til Oscar og Frederik er bæver. Valgt med 22 stemmer 



 
 
Karina, Bettina og Lene har været indsuppleret siden november 2014.  
 
Tillykke til alle de valgte. 
 
Alle 4 forældre er valgt og inviteret til GRM 9. marts 
 
Grupperådets medlemmer vil fremgå af Strandboerne.dk  

6. Lerbjergcentret Valg af repræsentant til Lerbjergcentret: 
 
Kenneth Hoffmann (clanspejder) stiller op og er indvalgt med 38 stemmer. Tillykke 
med det. 

7. Valg af revisor Pedro og Gisli stiller igen op og er indvalgt med 39 stemmer. Tillykke med det. Pedro 
og Gisli har ’altid’ været gruppens revisorer 

8. Eventuelt Minna er utilfreds med gruppens logo konkurrence, og mener ikke clanen har haft 
mulighed for at få indflydelse. Gruppen har et gammelt logo, som også er på 
gruppens faner. 
DL svarer: Logoet er blevet debatteret over flere omgange i flere forums’ og er nu 
iværksat.  
Kenneth bakker op. Det er en gammel beslutning 
 
Steen: 
I folkeoplysningsudvalget forum er foreningers hjemmesider bragt op. Steen har vist 
vores frem og den fik stor ros. 
 
Forslag fra en juniorforældre: 
Sælg et slidt Spejderbo købe sig ind et andet sted og dermed en ny hytte. Hytten 
ligger også indeklemt 
DL svarer: Der er taget mere af grunden til nybyggeriet end først besluttet. Gruppen 
har spurgt om at få vendt hytten, fora t få størst udbytte af grunden. *Koster mange 
penge. Minna minder der ligger en klausul om at der ikke må bygges boliger på 
grunden. Anders K fortæller om ejeren og at seniorerne er i gang medet projekt om 
at bygge en ny hytte og indhente tilladelser osv. Et seniorprojekt for at udvikle de 
unge. Åen er fredet fortæller Anders. 
 
*Kenneth fortæller om Rejsen til Amerika. Kenneth er lejrchef og promoverer 
sommerlejren. Lejren kan følges bl.a på Facebook. 
 
Til sidst siger GL mange tak for Brittas kæmpe indsats som grupperådsformand i 5 
antal år. 
Britta takker for godt samarbejde og står gerne i køkkenet hver enhver given 
lejlighed *gg*. God vind til de nyindvalgte forældre 

 


