
KFUM-spejderne Strandboerne 

Referat fra generalforsamling (Gruppemøde) 
Den 25. februar 2018 i Mosebo 

 

 
   

Dagsorden Dagsorden til generalforsamling/gruppemøde  
  
  

1. Valg af dirigent   
2. Valg af referent  
3: Aflæggelse af beretning v/ grupperådsformand Thomas 

Vogelius  
4: Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg  
5: Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder 
indkomne forslag  
6: Valg af medlemmer til grupperådet På valg er: 

   
• 1-2 repræsentanter for de over 15-årige ikke-ledere. 

(Vælges for 1 år) (Antal besluttes af valggruppen) o 
Kennet Hoffmann genopstiller  
• 1 forældrerepræsentant til et medlem under 15 år. 
(Vælges for 2 år)  Michael Wulffeld kan ikke 
genvælges  
• Gruppeleder (Vælges for 2 år)  
Astrid Hansen genopstiller ikke  

Jesper Dahl opstiller  
• 1-4 Gruppeassistenter (Vælges for 2 år) (Antal 
besluttes af valggruppen) 
Jesper Dahl genopstiller ikke 
Kim Mortensen genopstiller ikke 
Casper Sigersted genopstiller ikke  

7: Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (Vælges for 1 år)  

• Repræsentant til Lerbjergcentret  
Kenneth Hoffmann genopstiller  

8: Valg af 2 revisorer (Vælges for 1 år)  
9: Eventuelt 

 

   

1. Valg af dirigent Jesper Dahl er valgt 
 

 

2. Valg af referent Astrid Hansen er valgt 
 

 

3. Aflæggelse af 
årsberetning 
v/grupperådsformand 
Thomas Vogelius 

Thomas: 

Bæver: Lavede poster med temaet: sjov, farligt, og vildt 

dumt. Kravlede bl.a. over Mosebos tag. Taget mærker: 

bålmærke, 24 timer i sovepose. De har været på 

gruppeweekend, hvor en del rykkede op til ulvene. Var på 

sommerlejr på Houens Odde. 

Ulvene: Deltog i Tintin-løbet, har taget mærker. Har afholdt et 

par møder hvor forældrene er inviteret. Bl.a. 

grillsommerafslutning, juleafslutning med æbleskiver. Har 

været på weekender, hvor den ene havde teamet 

Middelalderen. 

Junior: Har fokuseret på at mestre knob, pionering og bål. Har 

arbejdet meget sammen, og har lært at tænde bål med stål 

og flint. Var på sommerlejr i Sverige. 

Troppen: Arbejdet med knob, koder, førstehjælp og 

orientering. Deltog på sommerlejren i SL2017 i Sønderborg. 

 
 
 
 
 
 

 



Senior: Arbejder med at spejderne tager lederskab. De 

planlægger selv møder og weekender. De kommer også på 

ungdomslederkurser. De har også ryddet op på 1. salen. 

Gruppen: Afholder PR og pengegivende arrangementer. Vores 

økonomi består af ca. 50 % kommer fra kontingenterne og 50 

% fra pengegivende arrangementer(som bl.a. juletræssalg) 

2017 har vi set en del indad . hvordan skal lederne arebjde 

sammen. Dette arbejde og fokus fortsætter i 2018. Der 

arbejdes med at man laver det man har lyst til, men der er 

indimellem også nødt til at laves ting man har mindre lyst til. 

Lederne har haft besøg af nogle ledere fra Bispebjerg gruppe, 

som inspirerede meget. Vi vil have mange børn, leder der 

laver spejderarbejde og forældre der giver en hånd når der 

behøves. 

Tak til alle ledere for deres arbejde for gruppen. 

4. Godkendelse af regnskab 
v/ Kasserer Lene Holm 
Gamborg 

Gennemgang af højdepunkterne i regnskabet. 
Se vedhæftet bilag med regnskabet. 
 
Lene fortalte at vi til budgettet for 2018 har gjort det lidt 
anderledes. Normalt bruger grupperådet en hel dag på at 
forhandle om budgettet ud fra indsendte ønsker fra enheder 
og udvalg. 2018 budgettet er lavet ud fra hvad der reelt er 

brugt de sidste tre og tallene i budgettet er et lidt forhøjet 
gennemsnit. Dette burde gøre budgettet mere præcist. 
 

 
 
 
 

5. Forhandling om 
gruppens arbejde 

fremover, herunder 

indkomne forslag. 
 

Ingen forslag er indsendt på forhånd. 
Det kom et forslag frem på baggrund af medlemstallene for 

2017, hvor vi har mistet ca 25 % af medlemmerne under 25 

år: Hvor forsvinder medlemmerne ud? Og hvor kommer de 
ikke ind? Hvilke enheder er mest ramt? Hvor skal vi gøre en 
indsats? 
Der kom flere forslag på bordet: 
Kig på medlemslister 
Svært at rekruttere spejder i 15 års alderen 

Vi har lavet et efterskolekontingent der er halv pris, så vi 
fastholder dem der er på efterskole. 
Evt. se på om ugedagene hvor møderne holdes… hvis mange 
går til fodbold, og er nødt til at stoppe fordi det kollidere med 
spejder. 

 
 

 

 
 
 

5. Valg af medlemmer til 
grupperådet  

1-2 repræsentanter for de over 15-årige ikke-ledere. 
(Vælges for 1 år) (Antal besluttes af valggruppen) 
Kennet Hoffmann genopstiller  
 
Kenneth blev valgt 

 
1 forældrerepræsentant til et medlem under 15 år. 

(Vælges for 2 år)  Michael Wulffeld kan ikke genvælges  
 
Mette og Ali er valgt (begge er ulveforældre) 
 
Gruppeleder (Vælges for 2 år)  
Astrid Hansen genopstiller ikke  
Jesper Dahl opstiller  

 
Jesper blev valgt 
1-4 Gruppeassistenter (Vælges for 2 år) (Antal 
besluttes af valggruppen) 
Jesper Dahl genopstiller ikke 
Kim Mortensen genopstiller ikke 

Casper Sigersted genopstiller ikke  
 

 
 
 
 
 

 
 

 



Michael Rask og Brian Larsen blev valgt 
 

6. Valg af repræsentant på 

Lerbjergcenteret 

 

Kenneth blev valgt 

 

 

 
 

7. Valg af revisorer  
Gisli og Pedro blev valgt 
 

 
 

8. Eventuelt Astrid: Tak for kampen. Vi ses! ☺ 
Jesper: Takkede også for kampen. 
 
Jesper: Vi udsender om et par dage en 
tilfredsheds/trivselsundersøgelse ud til lederne og roverne. 
Denne proces afsluttes med ledersamtaler. 

Ser også på hvervning og uddannelse. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Dato  Gruppeleder/ Jesper Dahl 
 
 

 

Dato  Grupperådsformand/Thomas Vogelius 
 
 
 

Dato  Kasserer/Lene Holm Gamborg 


