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Referat af grupperådsmøde 
Tirsdag, den 28.01.2020, På Rismølleskolen i Dronningborg 

 
 
Formanden for bestyrelsen (Rolf Werge) bød velkommen, og man gik til dagsordenens: 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent og referent 
 Jens Verner Dam Jensen blev valgt som dirigent og Anette Degn som referent. 
 
Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

 Beretning fra bestyrelsen og ledelsen 
Blev fremlagt af formand Rolf Verge med hovedpunkter for bestyrelsens arbejde: 

 Forældreopbakning – tak for fin opbakning 

 6 bestyrelsesmøder i løbet af året – årshjul over bestyrelsens arbejde kommer på hjemmesiden 

 Sankt Hans - fint arrangement, stor indsats men med pænt overskud på 9.000 kr. til gruppen 

 Bålhytten er blevet færdig til stor gavn og glæde for alle – bliver brugt meget 

 PLAN uddannelse for tropsspejdere hvert år i efterårsferien og PUF for juniorer i foråret 

 Gruppeturen, som er bestyrelsens ansvar. Styrker sammenholdet i gruppen og i forældrekredsen. 

 Den 9. nov. 2019 fejrede man gruppens 90 års fødselsdag med reception i hytten og fest i fritids-
centret om aftenen. En dejlig dag og aften og skønt at se de gamle spejdere der var mødt frem til 
festen og underholdt med sang og anekdoter. 

 Medlemmer af bestyrelsen havde deltaget på korpsrådsmødet 

 Bestyrelsen arbejder på at lave en trivselspolitik, som vil blive gjort tilgængelig efter godkendelse. 

Konklusion: 
Formandens beretning blev taget til efterretning 

 Familiespejdernes beretning 
Familiespejderleder Laura Venborg fremlagde beretning: 

 Ledere var Mia og Laura (farvel til Karen og Rikke) og der kunne bruges et par ekstra hænder 

 10 indmeldte familier og de fleste har stabilt fremmøde 

 En af forældrene er kommunikationsmedarbejder og vil gerne hjælpe med kommunikationen til 
andre forældre og over for omverdenen 

I årets løb har familiespejderne oplevet: 

 Møder hver anden søndag, hvor man laver forskellige aktiviteter 

 Sommerlejr med en enkelt overnatning – overnatning i shelter eller telt og der var god opbakning 

 Mini-hike, hvor 2 patruljer deltog og havde en fantastisk dag 

 Gruppetur hvor 3 familier deltog 

Fokus for lederne vil i det kommende år være: 

 Forhåbentlig at få flere familiespejdere 

 Etablere god kontakt til forældre 

 Forhåbentlig få en ”med-leder” eller to til at hjælpe 

Ud over de løbende spejdermøder skal familiespejderne i 2020 også deltage i: 

 Lørdag, den 25.04.2020 - Divisionsturnering 

 Lørdag, den 06.06. – søndag, den 07.06.2020 - Sommerlejr 

 Tirsdag, den 23.06.2020 - Sankt Hans ved spejderhytten 

 Søndag, den 27.09.2020 – Mini Hike i Fussingø 

 Lørdag, den 03.10. – søndag den 04.10.2020 – Gruppetur for spejdere, søskende og forældre 

Mikro-ledernes beretning 
Mikroleder Lissy Schmücker fremlagde beretning: 

 Ledere var Lissy & Vibeke og grenen består p.t. af 4 mikroer 

 I årets løb har mikroerne arbejdet med: 
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Ugentlig På spejdermøderne rettes fokus mod spejderfærdigheder der passer til aldersgruppen 
og der øves bl.a. nordiske flag, førstehjælp, kompas, træer, bål, og selvfølgelig samar-
bejde og i det små arbejdes med ”børn leder børn”. Disse færdigheder forsøges indlært 
via leg. Der har også lavet projekter der giver mærker til uniformen 

April 19: Divisionsturnering i Hammershøj, hvor patruljerne dyster mod andre DDS-patruljer i 
divisionen. Mikro/mini kun lørdag, mens juniorer og troppen er der fra fredag-søndag. 
Mikroerne blev nr. 3 og vandt stafetten. 

Maj 19: Sov-ude dag sammen med hele gruppen ved hytten, hvor man sov i telte 

Juni 19: Sankt Hans arrangement ved spejderhytten 

Juni/Juli 19: I og ved Løvenholmhytten ved Nørager på Djursland sammen med minierne. Der blev 
sovet både i shelter og telt og man besøgte Stenvad Mosebrug hvor spejderne kørte i 
lille tog, prøvede metaldetektorer m.m. 

Sept. 19: Mini-hike i Fussingø (Konkurrence på tværs af korpsene (DDS, FDF, KFUM/KFUK). 
Mikroerne fik en flot 1. plads 

Okt. 19: Gruppetur til Ryekol 
 En rigtig god weekend, hvor forældre og søskende kan få en lille smagsprøve på, 

hvad børnene laver til møder og på ture.  
 Derudover tid til hygge, lejrbål og oprykningsceremoni. 

Nov. 19: Juletur med hele gruppen til Vissinghytten. Hygge med flæskesteg & pakkespil. 

Afslutningsvis takkede Lissy gruppen, bestyrelsen og forældre for godt samarbejde og engagement. 

Mini-ledernes beretning 
Mini-leder Lene Prip-Sørensen fremlagde beretning: 

 Ledere var Lene, Sanne, Jonas (Troppen) samt en ny leder Mads Tingaard Andersen. Dertil har 
man indtil sommerferien haft hjælp af Kaya Verge (Troppen). Efter sommerferien har Otto (Trop-
pen) og My (Junior) hjulpet ved møderne. Fra januar 2020 er Laura Venborg tiltrådt som ny og 
fast leder ved minierne. 

 Grenen består p.t. af 16 mini-spejdere og i årets løb har minierne arbejdet med: 
o Førstehjælpsmærket 
o Stifindermærket (orientering) 
o Teltmærke – blev afsluttet ifm. sov-ude-dagen ved hytten den 25.05.2019 
o Raftebyggermærket (pionering) 
o FN’s verdensmåls mærke (bæredygtighed, klima- og miljø, ulighed og genbrug) 
o Kniv/dolk-mærket 
o Savmærket (kun 2. års minierne) 

 I årets løb har minierne endvidere deltaget i: 

April 19: Divisionsturnering i Hammershøj, hvor patruljerne dyster mod andre DDS-patruljer i 
divisionen. Mikro/mini kun lørdag, mens juniorer og troppen er der fra fredag-søndag. 
Minierne deltog med 2 patruljer, hvoraf Hvid Bande kom på en flot 3. plads. 

Maj 19: Sov-ude dag sammen med hele gruppen ved hytten, hvor man sov i telte 

Juni 19: Sankt Hans arrangement ved spejderhytten 

Juni/Juli 19: I og ved Løvenholmhytten ved Nørager på Djursland sammen med mikroerne. Der blev 
sovet både i shelter og telt og man besøgte Stenvad Mosebrug hvor spejderne kørte i 
lille tog, prøvede metaldetektorer m.m. 

Sept. 19: Mini-hike i Fussingø (Konkurrence på tværs af korpsene (DDS, FDF, KFUM/KFUK). Én 
patrulje deltog og Hvid Bande fik en flot 3. plads. 

Okt. 19: Gruppetur til Ryekol 
 En rigtig god weekend, hvor forældre og søskende kan få en lille smagsprøve på, 

hvad børnene laver til møder og på ture.  
 Derudover tid til hygge, lejrbål og oprykningsceremoni. 

Nov. 19: Juletur med hele gruppen til Vissinghytten. En hyggelig tur med flæskesteg, risala-
mande, pakkespil og masser af hygge. 
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Ud over de løbende spejdermøder skal mikro/mini i 2020 også deltage i: 

 Lørdag, den 22.02.2020 – Mikro/mini dag 

 Lørdag, den 25.04.2020 - Divisionsturnering 

 Lørdag, den 02.05.2020 - ”Sov Ude Dag” 

 Tirsdag, den 23.06.2020 - Sankt Hans ved spejderhytten 

 Torsdag, den 21.05 – søndag, den 24.05.2020 – Sommerlejr ved Albøgegaard v/Kolind, Djurland 

 Søndag, den 27.09.2020 – Mini Hike i Fussingø 

 Lørdag, den 03.10. – søndag den 04.10.2020 – Gruppetur for spejdere, søskende og forældre 

 Lørdag, den 28.11. – søndag den 29.11.2020 - Juletur 

 Juniorlederens beretning 
Juniorleder Karen Nyrup berettede fra junior-grenen: 

 Ledere var Karen, Kristinna og Frederik og grenen bestod p.t. af 7 junior-spejdere 

 i 2019 havde man deltaget i: 

PUF-kursus: 3 juniorer havde deltaget i PUF-kursus (a’la tropsspejdernes PLAN-kursus). En kæmpe 
succes. 6 juniorer er gamle nok til PUF i 2020, håber de har lyst. 

April 19: Divisionsturnering, hvor patruljerne dyster mod andre patruljer i divisionen. Mikro og 
mini kun lørdag, mens juniorer og troppen er der fra fredag-søndag. Gode placeringer 
og godt humør. 

Sommerlejr: Vandresommerlejr i både sol og regn (lidt hårdt). Turen gik fra hytten, Spentrup, Kærby, 
Hald, Udbyhøj. 

Sommer 19: Man sagde farvel til Dines, som har været junior-leder igennem mange år. 

Sept. 19: Mini-hike i Fussingø (Konkurrence på tværs af korpsene (DDS, FDF, KFUM/KFUK). 
Juniorerne gjorde rent bord og vandt det hele. 

Okt. 19: Gruppetur til Ryekol 
 En rigtig god weekend, hvor forældre og søskende kan få en lille smagsprøve på, 

hvad børnene laver til møder og på ture.  
 Derudover tid til hygge, lejrbål og oprykningsceremoni. 

Nov. 19: Juletur med hele gruppen til Vissinghytten. En hyggelig tur med flæskesteg, risala-
mande, pakkespil og masser af hygge. 

Dec. 19: Fælles juniormøde for andre juniorer fra Randelsborg division i Randers 

Ud over de løbende spejdermøder skal juniorerne i 2020 også deltage i: 

 Fredag, den 24.04 – søndag, den 26.04.2020 - Divisionsturnering 

 Lørdag, den 02.05.2020 - ”Sov Ude Dag” 

 Torsdag, den 07.05. – søndag, den 10.05.2020 – PUF-kursus 

 Tirsdag, den 23.06.2020 - Sankt Hans ved spejderhytten 

 Torsdag, den 21.05 – søndag, den 24.05.2020 – Sommerlejr ved Albøgegaard v/Kolind, Djurland 

 Søndag, den 27.09.2020 – Mini Hike i Fussingø 

 Lørdag, den 03.10. – søndag den 04.10.2020 – Gruppetur for spejdere, søskende og forældre 

 Lørdag, den 28.11. – søndag den 29.11.2020 - Juletur 

 Tropslederens beretning 
Tropsleder Mathias berettede fra troppen: 

 Ledere var Mads, Mathias, Lisanette og Jens og grenen bestod p.t. af 13 tropsspejdere på mø-
derne (nogle på efterskole). Man havde derfor droslet ned fra 3 til 2 patruljer 

 Mathias går af som tropsleder og Jens genindtræder. I årets løb havde troppen deltaget i: 

Feb. 19: Vandretur (med besøg/overnatning hos ledere og i biografen) 

April 19: For-divi, forberedelse til divisionsturnering 

April 19: Divisionsturnering, hvor patruljerne dyster mod andre patruljer i divisionen. Mikro og 
mini kun lørdag, mens juniorer og troppen er der fra fredag-søndag. De to patruljer 
placerede sig som nr. 1 og nr. 2. 

Juli 19: 1 uges sommerlejr på Toggerbo spejdercenter med tropsspejdere fra andre grupper – 
godt fællesskab, gode aktiviteter og godt med sammenhold med andre troppe. 
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Juli 19: 2 tropsspejdere på Verdensjamboree i Vest Virginia (Jens med som tropsleder) 

Sept. 19: Stor-hike (Konkurrence på tværs af korpsene (DDS, FDF, KFUM/KFUK). Patruljerne 
placerede sig som nr. 1 og nr. 2 

Sept. 19: Fokus på spejderhjælpsugen, hvor spejdere tjener penge til velgørende formål 

Okt. 19: Gruppetur til Ryekol 
 En rigtig god weekend, hvor forældre og søskende kan få en lille smagsprøve på, 

hvad børnene laver til møder og på ture.  
 Derudover tid til hygge, lejrbål og oprykningsceremoni. 

Okt. 19: I efterårsferien var flere tropsspejdere på PLAN-kurser 

Efterår 19: Fokus på, at troppen skal blive mere selvstændig i deres arbejde. Hvert tredje møde 
(og her efter nytår hvert andet mødet) var et såkaldt patruljemøde, hvor troppen selv 
bestemmer hvad de vil arbejde med og hvordan 

Nov. 19: Tværkorpsligt tropsmøde i Randers midtby – en stor succes. 

Nov. 19: Juletur med hele gruppen til Vissinghytten. En hyggelig tur med flæskesteg, risala-
mande, pakkespil og masser af hygge. 

 Ud over de løbende spejdermøder skal troppen i 2020 også deltage i: 

 Lørdag, den 07.03.2020 – Merkurløb (aften/natløb) 

 Fredag, den 17.04. – søndag, den 19.04.2020 – For-divi (øvelse forud for Divisionsturnering) 

 Fredag, den 24.04 – søndag, den 26.04.2020 - Divisionsturnering 

 Lørdag, den 02.05. – søndag, den 03.05.2020 - ”Sov Ude Dag” 

 Fredag, den 29.05. – mandag, den 01.06.2020 – Spejderløbet Bispestaven 

 Tirsdag, den 23.06.2020 - Sankt Hans ved spejderhytten 

 Lørdag, den 04.07. – lørdag, den 11.07.2020 – Sommerlejr i Söderåsen i Sverige 

 Fredag, den 04.09. – søndag, den 06.09.2020 - Storhike 

 Lørdag, den 03.10. – søndag den 04.10.2020 – Gruppetur for spejdere, søskende og forældre 

 Efterårsferien – PLAN kurser for interesserede tropsspejdere 

 Nov./dec. 2020 – Tværkorpsligt juletropsmøde 

 Lørdag, den 28.11. – søndag den 29.11.2020 - Juletur 

 Gruppelederens beretning 
Gruppeleder Jens berettede om gruppens overordnede tiltag: 

 4-6 ledermøder om året, hvor der lægges en ”rød tråd” for spejderarbejdet 

 Nogle ledere har været på kursus, så man kan udvikle sig og lave nye ting med spejderne 

 Lederne hjælper med at planlægge divisionsturneringer, stor- og mini-hike 

 Lederne planlægger og deltager også på ture/lejre (hyttetur, sommerlejr etc.) 

 Lederne forstår vedligehold og oprydning i hytten 

 Efter grupperådsmødet takker Jens Verner af som gruppeleder og erstattes af Lene & Martin 

Konklusion: 
De respektive lederes beretninger blev taget til efterretning af grupperådet. 
 

Pkt. 3 Fremlæggelse af årsregnskab med tilhørende status til godkendelse 
Kasserer Kristina Lundby Fabricius var desværre forhindret i at deltage i mødet, men med input fra 
hende gennemgik Jens Verner Dam Nielsen regnskabet, som var uddelt til samtlige deltagere i kopi-
form. Følgende blev fremhævet fra hhv. resultatopgørelse og balance: 

Resultat – Regnskab 2018 
 Der var opkrævet kontingent for 41 t.kr. og betalt kontingent til hhv. korps og division på -29 t.kr. 
 Arrangementer, ture & lejre havde genereret et underskud på -13 t.kr. 
 Sankt Hans havde genereret et overskud på ca. 9 t.kr. 
 Afholdelse af jubilæum havde genereret et underskud på -15 t.kr. 
 Der var forbrugt totalt set -21 t.kr. på kurser (PLAN, PUF og leder-kurser) 
 Der var dog opnået 28 t.kr. i aktivitets og medlemstilskud til hytter, kurser etc. 
 Vedligeholdelse, lokaleleje, forsikring, mærker, adm. m.m. androg ca. -75 t.kr. 
 Totalt set var der indtægter for 148 t.kr. og udgifter for 221 t.kr. 
 Det resulterede i et underskud på -73 t.kr., som foreslås overført til gruppens egenkapital 
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Jens Verner tilføjede, at der havde været budgetteret med et underskud på -46 t.kr., hvilket betød at 
resultatet var -26 t.kr. under det budgetterede. Det skyldes primært 3 begivenheder fra 2019, som alle 
var blevet dyrere end budgetteret: 
 Etablering af bålhytten 
 Gruppens jubilæum 
 Gruppeturen 

Endvidere havde gruppen foretaget afskrivning af tilgodehavende ved tidligere medlemmer (læs: kon-
tingent ej betalt). Gruppens kontingent-tilgodehavende pr. 31.12.2019 var således minimalt. 

Overskuddet på Sankt Hans arrangementet var værd at bemærke og en vigtig aktivitet både i f.t. grup-
pens økonomi, men også for at ”brande” gruppen og få nye spejdere. 

Balance pr. 31.12.18 
 Viste gruppens likvide beholdninger i kasse og på diverse bank-konti 
 Gruppens formue udgjorde (efter overførsel af årets resultat) kr. 85.612,70 

Konklusion: 
Driftsregnskab og Balance var revideret og underskrevet af gruppens revisor Malene Rosen-
bak Laursen. Der var ikke kommentarer til årsregnskab for 2019, som godkendtes af gruppe-
rådet. Til orientering for grupperådet ville regnskabet blive udsendt sammen med referatet. 

 
Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før til formanden) 

 Konklusion: 
Der var ingen indkomne forslag til drøftelse 

 
Pkt. 5 Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 
 Jens fremlagde gruppens udviklingsplan for 2020, hvor hovedindsatsområderne ville være: 

 At få flere nye spejdere blandt de mindste (særligt mikro spejdere manglede). Bl.a. tænkes arran-
geret ”tag en ven med til spejder” og branding af gruppen (f.eks. ved Sankt Hans) 

 At få flere ledere. Forhåbentlig kunne der ”rekrutteres” nye ledere blandt tropsspejderne, hvorfor 
bestyrelsen også stillede sig velvilligt til rådighed for troppens deltagelse i PLAN 

Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 

b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
Jens fortalte, at bestyrelsen/lederne havde udarbejdet en udviklingsplan, hvoraf det fremgik hvilken 
retning man ønskede at gruppen skulle udvikle sig i og hvilken type spejderarbejde man ønskede at 
prioritere. Udviklingsplanen kunne rekvireres hos gruppelederen. 

Konklusion: 
Orientering blev taget til efterretning. 

c) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 
På vegne af kasserer Kristina Lundby Fabricius fremlagde Jens Verner Dam Nielsen forslag til budget 
til godkendelse. Forslaget var uddelt til samtlige mødedeltagere og indeholdt to forslag til budget:  

 Budget forslag 1 
o Med uændret kontingent på 500 kr. pr. år for familiespejdere og 2x500 kr. pr. år for alle andre 

spejdere fra alle grene 
o Med budgetterede indtægter for 73.500 kr. (ekskl. kontingent) 
o Med budgetterede udgifter for 122.275 kr. 
o Med et overskud på 2.225 kr. 

 Budget forslag 2 
o Med forhøjet kontingent på 600 kr. pr. år for familiespejdere og 2x600 kr. pr. år for alle andre 

spejdere fra alle grene 
o Med budgetterede indtægter for 73.500 kr. (ekskl. kontingent) 
o Med budgetterede udgifter for 122.275 kr. 
o Med et overskud på 12.425 kr. 
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Årsagen til den foreslåede kontingentstigning var, at man havde sværere ved at få økonomien til at 
”hænge sammen”, idet korpskontingent, divisionskontingent og mange andre omkostninger steg uden 
at man opkrævede mere kontingent. Reelt blev der således færre midler til spejderarbejdet. 

Derudover ønskede bestyrelsen fortsat at støtte op omkring at sende spejdere på PUF- og PLAN-
kurser for at engagere de unge mennesker men også i håbet om at uddanne fremtidige ledere. 

Konklusion: 
Grupperådet godkendte budget forslag 2 med kontingentstigning fra 500 til 600 kr. Kontingen-
tet opkræves fortsat i hhv. februar og august (forud for hhv. 01.02-30.07 og 01.08-31.01). 

Familiespejd opkræves fortsat ½ kontingent (600,- kr. årligt) 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §14 stk. 5 

Jens refererede fra §14 stk. 5, hvoraf det fremgik, at der skulle vælges ligeså mange forældrerepræ-
sentanter, som der var lederrepræsentanter i bestyrelsen. 

P.t. var der én lederrepræsentant pr. gren i bestyrelsen med stemmeret, hvilket ville sige familiespej-
der-leder, mikro-leder, mini-leder, junior-leder, tropsleder og gruppeleder. Der skulle således minimum 
vælges 6 forældrerepræsentanter til bestyrelsen. 

Konklusion: 
Grupperådet tog Jens’ orientering til efterretning. 
 

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen af: 

a) Bestyrelsesformand: 
Formand Rolf Verge var på valg som formand (formanden er på valg hvert andet år). Han stillede sig 
til rådighed for genvalg. 

Konklusion: 
Rolf Verge blev genvalgt som bestyrelsesformand. 

b) Kasserer: 
Kasserer Kristina Lundby Fabricius var på valg – både som repræsentant i bestyrelsen (valgcyklus i 
lige år) og som kasserer (på valg hvert andet år). Hun stillede sig til rådighed for genvalg til begge 
dele. 

Konklusion: 
Kristina Lundby Fabricius blev genvalgt som repræsentant i bestyrelsen og som kasserer. 

c) Unge: 
1 Tropsspejder havde hidtil deltages som unge i bestyrelsen - det var: 

 Kaya Verge  (var villig til at modtage genvalg) 

Konklusion: 
Kaya Verge blev genvalgt som ung i bestyrelsen. 

d) Ledere – herunder mindst én gruppeleder: 
Følgende ledere valgt til bestyrelsen: 
 Gruppeleder Martin Venborg & Lene Prip-Sørensen 
 Familiespejderleder Mia Rix 
 Mikroleder Lissy Schmücker 
 Minileder Lene Prip-Sørensen 
 Juniorleder Karen Nyrup 
 Tropsleder Jens Verner Dam Nielsen 

Konklusion: 
Grupperådet accepterede samtlige lederrepræsentanter til bestyrelsen. Derudover videreføres 
en gammel beslutning om, at lederassistenter også er velkomne til bestyrelsesmøder. Dog har 
”kun” grenledere, forældrerepræsentanter og unge stemmeret. 

e) Forældre – herunder supplant: 
Følgende forældre og andre med interesse for gruppen deltog p.t. i bestyrelsen: 
 Rolf Verge Formand På valg lige år (på valg i år) 
 Peter Prip-Sørensen  På valg ulige år (men ønsker at udtræde i år) 
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 Katrine Schmücker  På valg ulige år (ikke på valg i år) 
 Kristina Lundby Fabricius Kasserer På valg lige år (villig til genvalg) 
 René Jensen  På valg ulige år (udtrådte af bestyrelsen i 2019) 
 Mette Nyboe Grønkjær  På valg ulige år (villig til genvalg) 
 Stanley Schmücker Suppelant På valg ulige år (ikke på valg i år) 

Som nye forældrerepræsentanter i bestyrelsen stillede følgende sig til rådighed: 
 Per Allan Nielsen (far til mini-spejder Mikkel) 
 Janus Murray (far til mikro-spejder Linus) 

Konklusion: 
Følgende forældrerepræsentanter blev hhv. genvalgt og valgt til bestyrelsen: 
 Per Allan Nielsen blev valgt (på valg i lige år) 
 Janus Murray blev valgt (på valg i lige år) 
 

Pkt. 8 Valg af to medlemmer af Korpsrådet 

 Konklusion: 
På korpsrådsmødet den 13.-15. nov. 2020 deltager: 

 Kaya Verge (med stemmeret) 

 Lissy Schmücker (med stemmeret) 

 Flere kan deltage hvis bestyrelsen/gruppen ønsker det 
 
Pkt. 9 Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet – ét møde lørdag, den 28. marts 2020 

 Konklusion: 
På divisionsrådsmøde den ´28. marts 2020 deltager: 

 Jens Verner Dam Nielsen 

 Rolf Verge 

 Lisanette Nottelmann 

 Mads Tingaard Andersen 

 Bjarne Schmücker 
 

Pkt. 10 Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 
Malene Rosenbak Laursen (uddannet revisor) deltog ikke på mødet, men havde på forhånd stillet sig 
til rådighed for valg til gruppens revisor. Der var ikke andre der ønskede at opstille. 

Konklusion: 
Et enstemmigt grupperåd genvalgte Malene R. Laursen som gruppens revisor for en 1-årig 
periode. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. Den nye bestyrelse så herefter således ud: 

Forældrerepræsentanter: 

Formand Rolf Verge, Dronningensgade 1, 8900 Rander C 
(på valg lige år) Mobil:  23 93 31 12 
 E-mail:  rolf.verge@hotmail.com 

Kasserer Kristina Lundby Fabricius, Åsagervej 6, 8920 Randers NV 
(på valg lige år) Mobil:  40884119 
 E-mail:  2randers.kasserer@gmail.com 

På valg i lige år Per Allan Nielsen, P. Knudsens Vej 5, 8930 Randers NØ 
 Mobil: 22815255 
 E-mail: perallan1964@gmail.com 

På valg i lige år Janus Murray, Benzonvej 5, 8930 Randers NØ 
 Mobil: 29924454 
 E-mail: janusmurray1004@gmail.com 

På valg i ulige år Mette Nyboe Grønkjær, Bjellerup Allé 6, 8930 Randers NØ 
 Mobil: 24 45 82 32 
 E-mail: mettenyboe@live.dk 

På valg i ulige år Katrine Schmücker, Skelvangsvej 29, 8920 Randers NV 
 Mobil: 61 68 10 50 
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 E-mail:  katrinerasmussen93@hotmail.com 

Suppleant 
på valg ulige år Stanley Schmücker, Skelvangsvej 29, 8920 Randers NV 
 Mobil:  40 98 15 52 
 E-mail:  greenadventure@c.dk 

Revisor 
på valg hvert år Malene Rosenbak Laursen 
 Mobil:  28 71 83 20 
 E-mail:  malene2003_@hotmail.com 

Ledere: 
Lederrepræsentanterne i bestyrelsen var p.t.: 

Gruppeleder Martin Venborg, Æblehaven 5, 8990 Fårup 
 Mobil:  31268117 
 E-mail:  martinvenborg@gmail.com 

 Lene Prip-Sørensen, Egholmsvej 21, 8930 Randers NØ 
 Mobil:  61787581 
 E-mail:  priplene@gmail.com 

Familiespejderleder Mia Rix, Holmgaardsvej, 8960 Randers SØ 
 Mobil:  51507725 
 E-mail:  miarix@gmail.com 

 Laura Venborg, Æblehaven 5, 8990 Fårup 
 Mobil:  31721624 
 E-mail:  lauravenborg@hotmail.com 

Mikroleder Lissy Schmücker, Østre Boulevard 19 A, 8930 Randers NØ 
 Mobil:  24 91 70 42 
 E-mail:  lissy.bjarne@gmail.com 

Minileder Lene Prip-Sørensen, Egholmsvej 21, 8930 Randers NØ 
 Mobil:  61787581 
 E-mail:  priplene@gmail.com 

Juniorleder Karen Nyrup, Mejerivej 9, 8981 Spentrup 
 Mobil:  28 94 43 94 
 E-mail:  karennyrup@gmail.com 

Tropsleder Jens Verner Dam Nielsen, Nørgårdsvej 32, Værum, 8940 Randers SV 
 Mobil:  22 62 02 81 
 E-mail:  jensvdn@hotmail.com 

Unge Kaya Verge, Dronningensgade 1, 8900 Randers C 
 Mobil:  42320181 
 E-mail:  kayaverge@gmail.com 

 
Pkt. 11 Eventuelt 

 Rekruttering af nye spejdere 

Der fulgte en drøftelse af, hvordan man rekrutterede nye spejdere (få mikroer). Flg. forslag fremkom: 

 Charlotte (mor til mikro-spejder Mille) fornemmede en nysgerrighed fra klassekammerater og fore-
slog, at gruppen evt mødte op i SFO, junior-klub el. lign. for at gøre et fremstød for muligheden for 
at være spejder i 2. Randers Dronningborg. 

 Stanley (far til Piil & Mille) foreslog, at man blev bedre til at promovere gruppen og aktiviteterne i 
gruppen – det kunne f.eks. være: 
 At kommunikationsmedarbejderen som havde lovet at hjælpe familiespejderne også kunne 

hjælpe andre grene med promovering 
 At man skrev og sendte billeder til lokalavisen – både om gruppens daglige aktiviteter, ture og 

lejre (f.eks. at troppen til sommer drager til Sverige), resultater fra turneringer m.m. 
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 Leder Lene Prip-Sørensen gjorde opmærksom på, at man jo også altid havde lov til at tage en ven 
eller en veninde med til spejder for at prøve hvad det var for noget. 

Datoer for aktiviteter i 2. Randers Dronningborg: 
Der var på mødet omdelt en oversigt over datoer for aktiviteter i de respektive grene. Jens understre-
gede, at det var disse aktiviteter gruppen støttede op om, orienterede om og havde en vis forventning 
til (og håb om), at spejderne deltog i. 

Forældreopbakning 
Lene Prip-Sørensen ville gerne takke for rigtig god forældreopbakning. Det er en nødvendighed for at 
få tingene til at lykkedes – kørsel, postmedhjælper, kagebager osv. Der var rigtig fin opbakning blandt 
forældre og Lene takkede herfor og håbede det fortsatte. 

Konklusion: 
Der blev ikke konkluderet på punkterne. 

Der var ikke yderligere punkter til drøftelse og dirigenten afsluttede den ordinære del af grup-
perådsmødet, med at takke mødedeltagerne for god ro og orden. 

Til slut var der bankospil for spejdere og forældre. Jens Verner Dam Nielsen takkede for bidrag fra de 
mange sponsorer, hvis navne er nævnt her, og ligesom de ville blive vist på gruppens Facebook side. 

 
Sponsor gaverne fra: 
• Groenneskov:Baadsgaard 
• Smarteyes 
• Louis Nielsen 
• Profil Optik 
• Ønske Hjørnet 
• Change Lingeri 
• Syn Optik 
• Nordisk Film Biografer Randers 
• Føtex 
• Stuff2you 
• Uldfisken 
• You see 
• Marcus 
• Friluftsland 
• Randers Handsker 
• Team.Blue 
• Fakta 
• Stanleys skiservice 

 

 

 

 
Bilag: Indbydelse / dagsorden til grupperådsmøde 2020 
 Om DDS og 2. Randers Dronningborg 
 Resultatopgørelse - 2019 
 Balance - 2019 
 Budget – 2020 
 Vigtige datoer – fordelt på grenene 



Regnskab, godkendt og underskrevet 

  













Bilag til referat 

 



Indbydelse til Grupperådsmøde, tirsdag, den 28. januar 2020 

På Rismølleskolen (gymnastiksalen til venstre i første skolegård) 

 

2. Randers Dronningborg – en del af DDS (Det Danske Spejderkorps) 

Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling, hvor vi skal behandle dagsorden i h.t. vedtægter-

ne, men hvor vi forsøger at klare det formelle så hurtigt som muligt, så vi også kan nå at fortælle 

forældrene om alle de spændende spejderaktiviteter der venter i 2020. 

Tilmelding og betaling sker på gruppens hjemmeside 

Aftenens program: 

Kl. 17.00 Spejdere og søskende spiser gratis pølser, brød og sodavand mens de ser film. 

 I et andet lokale spiser forældre aftensmad (pris kr. 65,- pr. pers.).  

Hertil kan købes øl og vand til fordelagtige priser. 

Samtidig med spisning afvikles den ordinære del af generalforsamlingen. 

Kl. 18.30 Børnene slutter sig til ”voksen-mødet” og der spilles bankospil for alle. 

 Bankoplader kan købes for 15 kr. pr. plade (40 kr. for 3) – gevinster er sponsorgaver 

 Overskuddet går naturligvis til vores spejdergruppe og det plejer at være en super 

hyggelig afslutning på aftenen for både børn og voksne. 

Ca. 19.30 Fælles oprydning og tak for i aften. 

Dagsorden for grupperådsmødet: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag tilsendes formanden senest den 14. januar 2020 

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  

a) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan medhovedindsatsområder for indeværende år  

b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.  

c) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent  

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5  

7. Valg til bestyrelsen af:  

a) Bestyrelsesformand [Rolf, modtager genvalg] 

b) Kasserer [Kristina, modtager genvalg] 

c) Unge  

d) Ledere, herunder mindst en gruppeleder  

e) Forældre [Mette, Katrine, Peter og Standley - suppleant] 

8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet  

9. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet  

10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.  

11. Eventuelt 

Der er brug for et par nye forældrerepræsentanter i bestyrelsen, og hvis du/I har lyst til at høre 

om bestyrelsens arbejde, så kontakt bestyrelsesformand Rolf Verge på tlf. 23933112. 

Med spejderhilsner, Bestyrelsen 



Vores spejdergruppe – 2. Randers Dronningborg 

Struktur og informationer 

 

2. Randers Dronningborg – en del af DDS (Det Danske Spejderkorps) 

Korpsledelse 

Korpsråd 

Divisionsledelse Divisionsledelse Divisionsledelse 

Divisionsråd Divisionsråd Divisionsråd 

Grupper Grupper Grupper 

Grupperåd 

2 spejderchefer 
14 andre valgte medlemmer 
Valg hvert 3. år 

2 fra hver divisionsledelse 
2 fra hver gruppe 
Korpsledelen 
Valg hvert 3. år 

Min. 6 personer 
Heraf er 1-2 hhv. 
divisionschef og kasserer. 
Valg hvert år. 

5 fra hver gruppe samt 
divisionsledelsen 
Valg hvert år. 

Bestyrelsen består af: 
Min. 6 personer  
(heraf 1 GL og 1 GF)  
+ forældre valgt på gruppe-
rådet for 2 år. 
Andel af forældre, unge eller 
ledere må ikke udgøre mere 
end halvdelen 

Bestyrelsen, medlemmer o/15 
år samt forældre til med-
lemmer under 18 år 

2. Randers Dronningborg er en del af Det Danske Spejderkorps – forkortet DDS 

Korpsets opbygning er som følger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationer fra gruppen findes på www.2randers.dk – herunder: 

 Indmeldelsesblanket samt kontingentbetaling (2 gange årligt – mail udsendes herom) 

 Information, tilmelding og betaling til ture og lejre 

 Information om de ugentlige spejdermøder 

o Skal man medbringe noget særligt (udover udetøj som altid) ? 

o Foregår spejdermødet et andet sted end spejderhytten ? 

o Etc.  

 

 

Forældres deltagelse i spejdermøder: 

Hvis en nystartet spejder har behov for, at forældrene er med til mødet en gang eller to er det 

naturligvis OK, men generelt er det hensigten, at spejderne ”blot” skal afleveres til spejder og del-

tage i møderne uden forældre. 

Til gengæld opfordres forældre (specielt til mikro/mini) til at stige ud af bilerne når man henter 

sit barn. Her kan forældre se afslutningen, fornemme stemningen og høre om der er beskeder. 

http://www.2randers.dk/


Resultat 2019
Konto Sum Forrige år Budget 2019

1000 Medlemskontingent 40.899,51 54.450,68 55.000,00

1010 Lokaletilskud 1.972,50 0,00 0,00

1011 Aktivitets-/medlemstilskud 17.100,43 15.522,55 15.000,00

1012 Kursustilskud 11.091,37 11.306,25 9.000,00

1013 Andre offentlige tilskud 907,50 30.458,94 4.000,00

1020 Ture og lejre 699,90 5.400,00 6.000,00

1020-1 Sommerlejr 9.130,00 24.656,95 20.000,00

1020-2 Mini/mikro lejr 347,00 0,00 0,00

1030 Arrangementer og aktiviteter 42.612,00 13.530,00 10.000,00

1030-1 Skt. Hans 18.422,50 15.418,00 10.000,00

1040 Gaver/støtteforening 2.050,00 -44,65 0,00

1050 Diverse indtægter 2.626,00 25.679,50 15.000,00

1060 Renter 0,00 50,00 50,00

1998 Indtægter 147.858,71 196.428,22 144.050,00

2000 Korpskontingent -21.840,00 -23.278,00 -25.000,00

2010 Divisionskontingent -6.700,00 -5.900,00 -6.000,00

2020 Ture og lejre -34.485,35 -27.448,45 -25.000,00

2020-2 Mini/mikro lejr -7.823,45 0,00 0,00

2030 Arrangementer og aktiviteter -23.640,57 -32.822,87 -50.000,00

2030-1 Skt. Hans -9.181,05 -7.044,65 -8.000,00

2030-2 Minihike -750,00 -1.400,00 -1.000,00

2030-3 Jubilærum -15.189,90 0,00 0,00

2040 Kurser -7.759,74 -8.460,51 -6.000,00

2040-1 Plankursus -7.875,00 -12.875,00 -15.000,00

2040-2 PUF-kursus -4.840,00 0,00 0,00

2050 Administration -2.837,06 -1.138,33 -2.000,00

2051 Gaver mm 0,00 -1.197,90 -1.000,00

2052 Gaver m.m -1.132,75 0,00 0,00

2054 Gebyr -1.415,00 -1.490,75 -1.500,00

2055 Forsikring -2.218,02 -2.175,17 -3.000,00

2060 Materiel -61.807,20 0,00 -30.000,00

2. Randers Dronningborg Gruppe Udskrevet: 28-01-2020

Resultatopgørelse 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)

http://www.2randers.dk
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2061 Mærker -4.949,00 -280,00 0,00

2062 Vedligeholdelse 0,00 -3.496,88 -5.000,00

2070 Lokaleleje -3.775,00 -3.975,00 -5.000,00

2073 Vedligeholdelse og rengøring -363,65 0,00 -2.000,00

2090 Diverse udgifter -2.181,27 -8.000,00 -5.000,00

2998 Udgifter -220.764,01 -140.983,51 -190.500,00

2999 Resultat -72.905,30 55.444,71 -46.450,00

Konto Sum Forrige år Budget 2019

2. Randers Dronningborg Gruppe Udskrevet: 28-01-2020

Resultatopgørelse 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)
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Balance 2019
Konto Balance Forrige år

3000 Bank 89.827,35 158.946,67

3010 Garantkapital 2.000,00 2.000,00

3011 Dankonto 358,02 358,02

3035 Kortbetalinger 2.347,69 148,92

3050 Andre tilgodehavender 5.906,25 0,00

3080 Debitorsamlekonto 4.000,00 16.306,25

3090 Forudbetaling 0,00 600,00

3998 Aktiver 104.439,31 178.359,86

4010 Andre skyldige omkostninger 4.827,00 60,00

4050 Formue 85.612,70 159.018,00

4080 Kreditorsamlekonto 13.999,61 19.281,86

4998 Passiver 104.439,31 178.359,86

4999 Balance -0,00 -0,00

2. Randers Dronningborg Gruppe Udskrevet: 28-01-2020

Resultatopgørelse 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019)
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Budget 2020

Forslag 1
Forslag 2 - 

kontigentstigning

Medlemskontigent 51.000 61.200

Lokaletilskud 0 0

Aktivitets-/medlemstilskud 10.000 10.000

Kursustilskud 7.500 7.500

Andre Offentlige tilskud 0 0

Ture og lejre 26.000 26.000

Arrangementer 25.000 25.000

Gaver 0 0

Diverse indtægter 5.000 5.000

Renter 0 0

Indtægter 124.500 134.700

Korpskontigent -28.500 -28.500

Divisionskontigent -6.000 -6.000

Turer og lejre -25.000 -25.000

Arrangementer -20.000 -20.000

Kurser -18.000 -18.000

Administration -3.000 -3.000

Gaver -1.000 -1.000

Gebyr -1.500 -1.500

Forsikring -2.500 -2.500

Materiel -5.000 -5.000

Mærker -3.000 -3.000

Vedligeholdelse -2.000 -2.000

Lokaleleje -3.775 -3.775

Vedligeholdelse 0 0

Diverse udgifter -3.000 -3.000 

Udgifter -122.275 -122.275

Resultat 2.225 12.425
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22. feb. Mikro/mini dag ved Randers Regnskov

7. - 10. maj PUF-kursus på landsplan

Mikro/Mini:

Vores spejdergruppe – 2. Randers Dronningborg

Vigtige datoer til kalenderen for 2020

Familiespejd:

Sankt Hans ved spejderhytten

Sommertur

Divisionsturnering

(HUSK: Der er brug for hjælp fra forældre og spejderne til arrangementet)

Gruppetur for spejdere, søskende og forældre

Mini Hike i Fussingø

Divisionsturnering

”Sov Ude Dag”

Troppen:

Divisionsturnering

”Sov Ude Dag”

(HUSK: Der er brug for hjælp fra forældre og spejderne til arrangementet)

Divisionsturnering

”Sov Ude Dag”

Sankt Hans ved spejderhytten

Sommerlejr ved Albøgegård v. Kolind på Djursland

Mini Hike i Fussingø

Gruppetur for spejdere, søskende og forældre

Juletur

21.5. - 24.5.

27. sep.

3. - 4. okt.

28. - 29. nov.

Juletur

Junior:

2.-3. maj

23. jun.

24. - 26. apr.

7. mar.

17. - 19. apr.

24. - 26. apr.

2.-3. maj

Sankt Hans ved spejderhytten

29. maj - 1. jun.

23. jun.

Ved tilmelding til ture/lejre forventes det af forældre,

at man enten bager til turen eller tilbyder at køre.....

Gør en indsats for, at jeres børn kommer med på ture og lejre –

det er der de bedste spejderoplevelser venter

25. apr.

6. - 7. jun.

23. jun.

27. sep.

3. - 4. okt.

25. apr.

2.-3. maj

Juletur

Mercurløb - nat-orienteringsløb

For-Divi - Vi øver os forud for divisionsturneringen

Spejderløbet Bispestaven

4. - 6. sep.

27. sep.

3. - 4. okt.

28. - 29. nov.

Sankt Hans ved spejderhytten

(HUSK: Der er brug for hjælp fra forældre og spejderne til arrangementet)

Gruppetur for spejdere, søskende og forældre

Sommerlejr ved Albøgegård v. Kolind på Djursland

Mini Hike i Fussingø

23. jun.

21.5. - 24.5.

(HUSK: Der er brug for hjælp fra forældre og spejderne til arrangementet)

4. - 11. jul.

3. - 4. okt.

28. - 29. nov.

I efterårsferien har interesserede spejdere mulighed for at komme på PLAN-kursus

Sommerlejr til Söderåsen i Sverige

Storhike

Gruppetur for spejdere, søskende og forældre

Nov./dec. Tværkorpsligt juletropsmøde


