
KFUM-spejderne Strandboerne 
Referat fra generalforsamling (Gruppemøde) 

Den 26. februar 2017 i Mosebo 

 

 
   

Fremmødte  9 ledere, 23 forældre, 6 Clanmedlemmer, 1 kasserer, og 2 
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/Astrid Hansen 
5. Valg af medlemmer til grupperådet (På valg er: 

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

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

8. Eventuelt 
 

 

   

1. Valg af dirigent og 
referent 

Referent: Astrid Hansen 
Dirigent: Kim Mortensen 

 

 

2. Aflæggelse af 
årsberetning 

v/grupperådsformand 
Thomas Vogelius 

Kim læste formandens beretning op: 

Årsberetning 2016                        26/2-2017 

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 kravlevægge, og der blev solgt Candy floss til 

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

og også tjent nogle penge til gruppen. 

I foråret var der arbejdsweekend i Spejderbo. Der blev ryddet 

op, vasket hytte, hugget brænde osv. Samtidig blev hele 

grunden foran gravet op, og der blev sået græs. 

Her i hytten, som jo er kommunens ejendom, fik vi sat en 

brandtrappe op til førstesalen, så vi nu kan overnatte i hytten. 

I august måned blev der afholdt Vallensbæk Rundt. Det blev 

afholdt i et samarbejde mellem Spejdergruppen og 

Vallensbæk kommune. Arrangementet forløb glimrende, med 

god hjælp fra mange, men deltagerantallet var meget lavt. 

Det er desværre usikkert om det afholdes igen i samme 

format. 

Gruppeweekend med oprykning: Der var en rigtig god 

gruppeweekend hvor vi alle ”Rykkede op”… Det blev afholdt i 

Arresøcentret, hvor vi var der samtidig med grupper både fra 

Amager og USA. Vi fik bl.a. klatret i træer, lavet tømmerflåder 

og meget andet! 

 
 

 
 

 
 
 



Efteråret bød på en lederdag hvor alle ledere mm. mødtes en 

hel lørdag for at diskutere samarbejde. 

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 er et stort arrangement med 

mange der yder en stor indsats, men det også noget der 

betyder rigtig meget for økonomien i gruppen. 

Det endte med et meget flot resultat som gør gavn for alle 

spejderne! 

Stor tak til Brian Mortensen for det store arbejde. 

Anders Bork / Bæverne & ulve: Sommerlejren gik til Houens 

Odde i Kristi Himmelfartsferien sammen med ulvene. 

Jesper / Ulvene: Ulvene har i dette spejderår taget en del 

mærker. Vi har taget følgende mærker: 

Knivbevis 

Sygeplejeske 

Musikker 

Pionering 

Superhelt 

Vi har været på løb med distriktet, hvor der var en masse nye 

venner, der ikke kommer fra vores gruppe. 

Vi har været med til julemarked, solgt julekalendere og 

korpslodder, sammen med resten af gruppen. 

For tiden forbereder vi os på den kommende sommerlejr, der 

kommer til at foregå i telt, på Houens Odde Spejdercenter, 

sammen med bæverne fra Amick. 

Jonas / Troppen: Vi har i troppen det meste af året arbejdet 

imod vores sommerlejr som gik til det internationale og meget 

historiske spejdercenter Kandersteg.  

Allerede i starten af året arbejdede vi med særpræg, så vi 

kunne komme afsted, og se ens ud. Vi har arbejdet med 

internationalt tema, og bl.a. haft spejderposter på Zanzibar 

og på Borneo, hvor vores medledere befandt sig. Vi har haft 

besøg af en spejder fra Argentina, som så hvordan vi 

arbejdede, og fortalte om hendes spejderarbejde.  

Traditionen tro har vi haft kollektiv-uge. I denne uge bor 

spejderne i spejderhytten, hvorfra man udfører sine daglige 

pligter. Man tager i skole, til fritidsaktiviteter, og laver lektier. 

Det er meget hyggeligt, og man får bestemt set meget til 

hinanden og lært hinanden endnu bedre at kende. 

Sommerlejren gik til Kandersteg. Et mål vi har arbejdet med i 

et helt år. Vi har kæmpet for at skrabe nogle penge sammen, 

og komme afsted til et spejdercenter som huser utrolig mange 



nationaliteter og muligheder. Vi benyttede muligheden for at 

vandre i bjergene, og gik en tur til Oshenensee samt besteg 

nærmeste top ”First”.  

Vi benyttede centerets aktiviteter, som foregik sammen med 

nogle af de andre spejdergrupper der boede på 

campingpladsen.  

Casper Sigersted / Seniorerne: Sommerlejren varede 14 

dage, og gik denne gang på rundtur i NordEuropa med 

Interrail. Turen sluttede af i Kandersteg hvor man mødtes 

med Troppen. 

Miki / Clanen: Bowling, Minigolf, Julefrokost, Clanting i april 

og oktober. Juletræssalg, diverse månedsmøder 

Så overordnet set: 

Mange tiltag for at få det bedste ud af vores børn 

Mange arrangementer i de enkelte enheder 

Flere store fællesarrangementer og ture 

Store arrangementer hvor der tjenes en del penge til gruppen 

 

 

3. Godkendelse af regnskab 

v/ Kasserer Lene Holm 
Gamborg 

Lene gennemgik højdepunkterne i driftsregnskabet. 

Kontingent ser lidt lavt ud. Lene forklarede at hun har 
afskrevet en del. 

Der blev spurgt til om årets overskud skal bruges til noget 
bestemt. Pt. har vi ingen planer om at bruge dem til noget. 
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Med 27 stemmer. 
 

 

 
 

 

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

a) Kalendergennemgang. Astrid gennemgik de 
punkter hvor det især er vigtigt at forældrene 
deltager. 
Kalenderen vedhæftes i opdateret version referatet. 

 
     

 
 
 
 
 
 

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

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

Valg af repræsentant for de over 15-årige ikke-ledere: 
Kenneth Hoffmann genopstiller hvis der ikke  er andre 

kandidater. Kenneth blev valgt. 
Valg af forældrerepræsentanter:  
Thomas genopstiller 
Lene genopstiller 

Karina genopstiller 
Bettina genopstiller 
 
Alle genvalgt 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

6. Valg af repræsentant på 
Lerbjergcenteret 

Kenneth Hoffmann genopstiller. Kenneth blev valgt. 
 
 

 
 
 
 

7. Valg af revisorer Pedro genopstiller. Gisli har vi ikke kunne få fat i. Er der 

nogen der stiller op som revisor? 
Ingen meldte sig.  
Pedro genvalgt. 
 

 

 



8. Eventuelt Forældre til bæver og ulv: Stor ros og tak for jeres store 
arbejde. 
Hos ulvene er det lidt sent at slutte 20.30. Der er en del der 

stopper/ikke melder sig ind, på den baggrund. DL snakker 
med Jesper (enhedsleder) om det. Ideelt vil det være 18-20 
eller et møde 18.30-20.  

  

 
 
 

 
 

 
 

Dato  Gruppeleder/ Astrid L. Hansen 
 
 

 

Dato  Grupperådsformand/Thomas Vogelius 
 
 
 

Dato  Kasserer/Lene Holm Gamborg 


