
KFUM-spejderne Strandboerne 
Referat fra generalforsamling (Gruppemøde) 

Den 13. februar 2016 i Mosebo 

 

 
   

Fremmødte  9 ledere, 13 forældre, 3 Clanmedlemmer, 1 kasserer, 1 
gruppeformand, og 3 gruppeassistenter 
 

 

   

Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 
2. Aflæggelse af årsberetning v/grupperådsformand 

Thomas Vogelius 
3. Godkendelse af regnskab v/ Kasserer Lene Holm 

Gamborg 
4. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder 

indkomne forslag. 

a) Kalender v/Dorthe Lorckmann 
b) Info om Børneloppemarked v/Michael Rask 
c) Info om Vallensbæk Rundt v/ Michael Wulffeld 
d) Oplæg om KFUM-Spejdernes vision v/Jesper 

Dahl 
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 
 

 

2. Aflæggelse af 
årsberetning 
v/grupperådsformand 
Thomas Vogelius 

Maj måned var der Store Legedag i Brøndby Kommune. Vi 

stillede op som enhed – vi dækker jo både Vallensbæk og 

Brøndby kommune! 

Der blev lavet bål med snobrødsbagning, vi stod vagt ved 

hoppeborge og klatrevægge, og der blev solgt Candy floss til 

den store guldmedalje. Der blev både lavet PR for foreningen, 

og også tjent nogle penge. 

I foråret var der også en arbejdsweekend her i hytten, hvor 

der blev ryddet op, vasket hytte, malet herinde, hugget 

brænde osv. Det gentager vi senere i år i Spejderbo. 

I sommerferien blev der afholdt Distriktssommerlejr hvor 

mange af enhederne deltog. Under lejren fik man lavet 

verdens største knobvæg. Guiness rekord! Vi stillede også op 

med et feltlazaret der havde travlt med diverse forbindinger 

og vabler på fødderne osv..Der kom vist også en helikopter 

der gav en tur til nogle heldige spejdere – og et telt fik vist 

også en flyvetur!! 

I august måned blev der afholdt Vallensbæk Rundt. Det blev 

afholdt i et samarbejde mellem Spejdergruppen og 

Vallensbæk kommune. Det blev et rigtig godt arrangement, 

på trods af enkelte ”opstartsvanskeligheder”. Kommunen var 

så tilfredse så de har bedt os om at stå for arrangementet 

igen – godt styret af Michael Wulffeld som frivillig – og som 

 
 
 
 
 
 

 



også arrangerer det i år. 

 

Gruppeweekend med oprykning: Der blev lavet verdens 

længste snobrød sammen med forældrene! 

Juletræssalg: I december blev der afholdt juletræssalg med 

deltagelse af mange forskellige fra enhederne, der var også 

en del forældre der gav en hånd med. Det endte med et 

meget flot resultat som gør gavn for alle spejderne! 

Stor tak til Brian Mortensen for det store arbejde 

Bæverne: 

15 bævere / tre ledere – Der tages mange mærker, der er 

arrangeret weekendtur og sommerlejr. 

Ulvene: 

Hos Waingunga har vi både deltaget i centerraid, 

Distriktsmesterskab og var med på distriktets sommerlejr 

"Rejsen til Amerika". Her deltog 10 ulve, og vi var indianere 

og sov i tipi hele ugen. 

Efter sommer gik Baloo (Stine) på barsel. Et nyt team tog 

over. Vi har taget knivbevis, Eventyrmærket, 

Sygeplejermærket, Håndværkermærket, Junglemærket, 

Spejdervenner, og er i gang med skuespiller. 

Vi havde halloweendag i efteråret i Spejderbo. Vi er omkring 

20 ulveunger der kommer hver gang. 

Jonas / Troppen: 

Flere weekendture, bl.a. en tur til Bogense hvor man har et 

samarbejde med en anden trop, og der blev afholdt en tur 

med ”Bondemand for en weekend”-lignende. Troppen var 

også med på distrikslejren, og mener selvfølgelig at de havde 

den bedste camp  

Der blev optaget en julekalender i ”Nordisk Spejderfilm 

Studiet” som stadig kan findes på Youtube! 

 

Casper Sigersted / Seniorerne: 

Der fokuseres/arbejdes meget på:  

• Aktiv deltagelse 

• Medindflydelse 

• Ansvarlighed 

 

Spejderne inddrages meget i selv at arrangere møderne, 

hvilket har været en stor succes. Enheden kan på den måde 

afprøve, teste og lege med ideer i sær gennem de møder som 



seniorerne selv afholder for de andre. 

Både spejderne og lederne lærer en masse på den måde. Det 

er også blevet tydeligt at seniorerne besidder stærke 

kompetencer indenfor planlægning og afholdelse af møder – 

det er et kæmpe aktiv for gruppen. 

Seniorerne var også med på distriktssommerlejren, og lavede 

en masse aktiviteter der.  

Flere af spejderne hjælper også i andre enheder og bliver 

brugt aktivt overfor yngre spejdere. 

Jesper Clanen: 

Der har været mange faste punkter, Bowling – Minigolf – 

Kullentur osv. 

Der var mange Clanbasser der var med på 

distrikssommerlejren. 

Der har løbende været inspirations-clanmøder hvor man 

eksperimenterer med forskellige emner som  

• Silketryk 

• Vandrensning 

• Spritbrændere ud af dåser 

• Flytning af materialer på snor 

Alle emner der også kan anvendes af andre grupper 

 

På de indre linjer kan jeg fortælle at vi / kasseren har fået 

styr på vores regnskaber. Det var ikke fordi der blev brugt for 

mange  - der var styr på indtægter/udgifter, men der var en 

del uorden i selve papir-arbejdet med afslutning af regnskaber 

osv. Men det er der kommet helt styr på nu! 

Så overordnet set: 

Mange arrangementer i de enkelte grupper 

Flere store fællesarrangementer og ture 

Store arrangementer hvor der tjenes en del penge til 

foreningen 

Mange tiltag for at få det bedste ud af vores børn 

3. Godkendelse af regnskab 
v/ Kasserer Lene Holm 
Gamborg 

Lene gennemgik højdepunkterne i driftsregnskabet. 
Der var spørgsmål til ”Ekstraodinære poster” – hvad dækker 
det? Lene kunne ikke lige huske det, men vil gerne undersøge 
det.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

 
 
 
 

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

a) Kalendergennemgang. Astrid gjorde det, da Dorthe 
var forhindret i at deltage. Astrid gennemgik de 
punkter hvor det især er vigtigt at forældrene 
deltager. 

 
 
 
 



  
b) Børneloppemarked: Michael R.: Den 21. august 

2016 kl. 10-14. Børn sælger til børn. Der er brug for 

hjælp til salg af slik, popcorn, sodavand, the, kaffe 
m.m. Der vil ikke blive solgt øl. Der er brug for 
forældrene fra gruppen kommer og hjælper! Der er en 

hjemmeside: www.spejderloppe.dk  samt en 
facebookside.  Michael sendte en seddel rundt, hvor 
forældrene kunne skrive sig på, hvis de ville hjælpe. 
Der vil være en musikscene. Pt. kigger kommunen på 
om de vil betale for musikken. F.eks. BørneMgP. Man 
skal tilmelde sig, men boden koster ikke noget. Jesper 

fortalte at de også kigger på at invitere spejdere fra 
de andre korps.   

c) Vallensbæk Rundt: Michael Wulffeld: Det er den 21. 
august (sammen med Loppemarkedet) Vi har brug for 
grønne spejdere. Borgmesteren regner med at 
komme og skyde løbet i gang. Der er en facebook-

side. Husk at ”like” og dele siden. Karina fra 

Sportscaféen vil sælge pølser og øl. Samme sted som 
sidste år. Vi er godt i gang med planlægningen. Alle 
tovholdere er næsten fundet. Vi mangler en tovholder 
på Vanddepoterne. 

d) KFUM-Spejdernes vision: Jesper Dahl: ”Sammen 
rykker vi verdenen med vilje” er korpsets vision fra 
Landsmødet i 2014. Der har været en arbejdsgruppe 

der har arbejdet med visionen. Jesper fortalte en 
rigtig god historie og spejderne og hvordan vi rykker 
verdenen – med vilje.       

 
     

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

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

repræsentant for de over 
15-årige ikke-ledere, 
gruppeleder, 
gruppeassistenter samt 
forældrerepræsentanter.) 

Valg af forældrerepræsentant: Michael Wulffeld stiller op. 
Michael blev valgt. 

Valg af gruppeleder: Astrid stiller op. Astrid blev valgt. 
Valg af gruppeassistenter: Kim M., Jesper D. og Casper 
stiller op. 
DL anbefalede valggruppen at der skal være 3 
gruppeassistenter. Kim, Jesper og Casper valgt som 

assistenter. 
Valg af repræsentant for de over 15-årige ikke-ledere: 
Kenneth Hoffmann stiller op. Kenneth blev valgt. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

6. Valg af repræsentant på 
Lerbjergcenteret 

Kenneth Hoffmann genopstiller. Kenneth blev valgt. 
 
 

 
 
 
 

7. Valg af revisorer Lene fortalte at de, Pedro og Gisli genopstiller. 

Generalforsamlingen (gruppemødet) har genvalgt dem. 

 

 

 

8. Eventuelt Kenneth: Vedtægtændringer: er der virkelig ikke nogen i år?   
Svar: Vedtægterne ændre på grupperådsmøderne nu.  

 
 
 
 

 

 

http://www.spejderloppe.dk/

