2. Randers Dronningborg
Randellsborg Division
Referat af grupperådsmøde
2022.02.08 Tirsdag – Virtuelt via Google Meet
Jens Verner Dam Nielsen bød velkommen til grupperådsmøde, som grundet Covid-19 restriktioner blev afviklet
virtuelt via Google Meet. Rent teknisk kunne der afvikles ”afstemninger”, men for ikke at bruge mange mødedeltageres tid unødigt (og for at undgå tekniske udfordringer) besluttedes det indledningsvis, at der efter hvert punkt ville
blive mulighed for at stille spørgsmål eller gøre indsigelser – ved at markere med ”håndsopretning” eller i ”chat”.
Hvis dette ikke skete, ville dirigenten betragte det som stiltiende accept. Man gik herefter til dagsordenens:

Pkt. 1

Valg af dirigent og referent
Jens Verner Dam Nielsen blev valgt som hhv. dirigent og Cecilie Sommer som referent.

Pkt. 2

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Beretning fra bestyrelsen og ledelsen
Konklusion:
Formandens beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Familiespejdernes beretning
Konklusion:
Familiespejdernes beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges
referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Mikro-ledernes beretning
Konklusion:
Mikro-ledernes beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Mini-ledernes beretning
Konklusion:
Mini-ledernes beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Junior-ledernes beretning
Konklusion:
Junior-ledernes beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges
referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Tropsledernes beretning
Konklusion:
Tropsledernes beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Klanens beretning
Konklusion:
Klanens beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges referatet
til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
Gruppeledelsens beretning
Konklusion:
Gruppeledelsens beretning var udsendt til samtlige deltagere forinden mødet og vedlægges
referatet til orientering. Beretningen blev taget til efterretning af grupperådet.
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Pkt. 3

Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Regnskabet inkl. resultatopgørelse og balance var på forhånd udsendt til samtlige deltagere. Kristina
Lundby Fabricius fremhævede dog følgende poster fra regnskabet:
Resultat – Regnskab 2020
 Der var opkrævet kontingent for 68 t.kr. og betalt kontingent til hhv. korps og division på -32 t.kr.
 Arrangementer, ture & lejre havde en mindre difference på -7 t.kr.
 Der havde ikke været hverken indtægter eller udgifter ved Sankt Hans, som var aflyst
 Der var opnået 10 t.kr. i aktivitets- og medlemstilskud
 Totalt set var der indtægter for 148 t.kr. og udgifter for -163 t.kr.
 Det resulterede i et underskud på -14 t.kr., som er -5 t.kr. mere end budgetteret.
Balance pr. 31.12.21
 Viste gruppens likvide beholdninger i kasse og på diverse bankkonti
 Gruppens formue udgjorde (efter overførsel af årets resultat) kr. 83.077,89
Konklusion:
Driftsregnskab og Balance var revideret og underskrevet af gruppens revisor Malene Rosenbak Laursen. Der var ikke kommentarer til årsregnskab for 2021, som godkendtes af grupperådet. Til orientering for grupperådet ville regnskabet blive udsendt sammen med referatet.

Pkt.4

Fremlæggelse af budget for det indeværende år (2022) samt det kommende år (2023) til godkendelse
Budgettet for 2022 indgik i regnskabet (næstsidste kolonne) og budget for 2023 er på separat dokument, som på forhånd var udsendt til samtlige mødedeltagere. Kassereren fremhævede dog følgende fra budgettet:
 Man budgetterede med uændret kontingent for år 2022 & 2023
o 600 kr. pr. år for familiespejdere og 2x600 kr. pr. år for alle andre spejdere fra alle grene
 I 2022 er der budgetterede med et underskud på -27.5000 kr., i anledningen af Spejdernes Lejr.
Endvidere ønskede bestyrelsen fortsat at støtte op omkring at sende spejdere på PUF- og PLANkurser for at engagere de unge mennesker, men også i håbet om at uddanne fremtidige ledere.
 I 2023 er der budgetterede med at regnskabet går i 0,0, kr.

Konklusion:
Der var ikke yderligere kommentarer fra grupperådet til det udsendte budget for 2022 & 2023,
som således blev godkendt.

Pkt.5

Vedtagelse af kontingent for det indeværende år (2022) samt det kommende år (2023)
I budgetterne er der regnet med uændret kontingent for år 2022 & 2023
o 600 kr. pr. år for familiespejdere og 2x600 kr. pr. år for alle andre spejdere fra alle grene
Konklusion:
Kontingentet forbliver uændret 2 x 600,- kr. årligt for alle spejdergrene med undtagelse af familiespejd, som opkræves ½ kontingent (600,- kr. årligt).
Kontingentet opkræves i hhv. februar og august (forud for hhv. 01.02-30.07 og 01.08-31.01).
Dog opkræves familiespejd kontingent kvartalsvis (150kr pr gang)

Pkt. 6

Behandling af indkomne forslag (senest 14 dage før til formanden)
Konklusion:
Der var ingen indkomne forslag til drøftelse
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Pkt. 7

Vedtagelse af udviklingsplan:
a) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år
Gruppens overordnede mål for udvikling og spejderarbejde var, at udvikle børn og unge til selvstændige og robuste mennesker bl.a. ved at bidrage med gode spejderoplevelser, som f.eks. kunne være
møder og de ture og lejre, der forhåbentlig kommer flere af i år 2022.
Ture og lejre skal endvidere bidrage til at fastholde spejderne og særlig tænkes at rette fokus mod
rekruttering af de mindste spejdere i familiespejd, mikro og mini.
Konklusion:
Orientering blev taget til efterretning.
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
Sanne redegjorde for konkrete indsatsområder i forhold til gruppens udvikling:
 At få flere spejdere – f.eks. ved:
• Promovering ved Sankt Hans arrangement samt PR og synlighed i lokalområdet
• Gode ture som er udfordrende, lærerige og motiverende
 At fastholde spejderne (udfordrende aktiviteter, inspirerende møder & kurser)
(bl.a. arbejdes på deltagelse i Spejdernes Lejr 2022 og at planlægge en udlandstur i 2023)
 At få flere ledere (klarlægge ledernes kompetencer)
 At fastholde ledere (lederudviklingssamtaler, kompetencegivende kurser, socialt samvær)
 Fastholde seniorer (inspirerende møder og kurser)
 Udenlandstur i 2023 for trop-/seniorspejderne
Konklusion:
Orientering blev taget til efterretning.

Pkt. 6

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §67 stk. 2
Dirigenten refererede fra §67 stk. 2, hvoraf det fremgår, at hvis der efter et rådsmøde er ubesatte
pladser, enten fordi de opstillede kandidater ikke har opnået valg, eller fordi der ikke har været opstillet kandidater til pladsen, afholdes der valg til de pågældende pladser på førstkommende rådsmøde.
Valget gælder for den resterende toårige valgperiode.
Endvidere tilstræbes det at overholde §66 stk. 7, hvoraf det fremgår, at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er ligeligt repræsenteret.
Ledergruppen havde besluttet, at 6 lederrepræsentanter skulle være repræsenteret i bestyrelsen
med stemmeret (i videst mulig opfang med en leder fra hver gren). Der skulle således minimum
vælges 6 forældrerepræsentanter til bestyrelsen.
Konklusion:
Grupperådet tog Jens’ orientering til efterretning.

Pkt. 7

Valg til bestyrelsen af (for en toårig periode):
a) Bestyrelsesformand:
Formand Katrine Schmücker er ikke på valg i år
b) Kasserer:
Kasserer Kristina Lundby Fabricius er på valg og modtager genvalg
Konklusion:
Kasserer Kristina Lundby Fabricius genvælges.
c) Unge:
Til valg til ”ung i bestyrelsen” stillede følgende sig til rådighed:
• Kaya Verge
(klan-spejder og mini-leder opstillede til genvalg)
Konklusion:
Kaya Verge blev valgt som ”unge i bestyrelsen”
d) Ledere – herunder mindst én gruppeleder:
Ledergruppen havde valgt, at følgende ledere skulle repræsenteres i bestyrelsen med stemmeret:
 Gruppeleder
Sanne Nottelmann
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Mikroleder
Minileder
Juniorleder
Juniorleder
Tropsleder

Lissy Schmücker
Cecilie Sommer
Susanne Sørensen
Karen Nyrup
Jens Verner Dam Nielsen

Konklusion:
Grupperådet accepterede lederrepræsentanter til bestyrelsen. Derudover videreføres en
gammel beslutning om, at lederassistenter også er velkomne til bestyrelsesmøder, såfremt
der er et emne til drøftelse, som måtte have særlig interesse. Dog har ”kun” ovennævnte
stemmeret.
e) Forældre – herunder suppleant:
Følgende forældre og andre med interesse for gruppen deltog p.t. i bestyrelsen:
 Katrine Schmücker
Formand
På valg ulige år
(Ikke på valg i år)
 Kristina Lundby Fabricius
Kasserer
På valg lige år
(på valg – modtager genvalg)
 Per Allan Nielsen
På valg lige år
(på valg – modtager genvalg)
 Janus Murray
På valg lige år
(på valg – modtager ikke genvalg)
 Tina Wramberg Pedersen
På valg ulige år
(Ikke på valg i år)
 Christel Wintherfeldt
På valg ulige år
(Ikke på valg i år – udtræder)
 Stanley Schmücker
Suppleant
På valg hvert år
(på valg - villig til genvalg)
Som nye forældrerepræsentanter i bestyrelsen stillede følgende sig til rådighed:
 Anita Løyche
 Annette Bjerre
Konklusion:
Følgende forældrerepræsentanter blev hhv. genvalgt og valgt til bestyrelsen:
 Kristinna Lundby Fabricius blev genvalgt (på valg lige år)
 Per Allan Nielsen blev genvalgt (på valg lige år)
 Anita Løyche blev valgt (på valg lige år)
 Annette Bjerre blev valgt (på valg lige år)
Som suppleant blev følgende forældrerepræsentant genvalgt:
 Stanley Schmücker blev genvalgt (på valg hvert år)
Pkt. 8

Valg af stemmeberettigede til divisionsrådet – ét møde søndag, den 27. marts 2022
Konklusion:
På divisionsrådsmøde den søndag, den 27. marts 2022 deltager:
• Lissy Schmücker
• Cecilie Sommer
• Sanne Nottelmann
• Mads Tinggaard Andersen
• Katrine Schmücker

Pkt. 9

Valg af stemmeberettigede til Korpsrådet
Konklusion:
På korpsrådsmødet den 18.-20. nov. 2022 deltager:
• Lissy Schmücker (med stemmeret)
• Cecilie Sommer (med stemmeret)
• Flere kan deltage hvis bestyrelsen/gruppen ønsker det (dog uden stemmeret)

Pkt. 10

Valg af stemmeberettigede til Vissinghyttens repræsentantskab
Konklusion:
På repræsentantskabsmødet den 27. marts 2022 deltager:
• Sanne Nottelmann (med stemmeret)
• Lisanette Pedersen (med stemmeret)
• Flere kan deltage hvis bestyrelsen/gruppen ønsker det (dog uden stemmeret)
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Pkt. 11

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
(på valg ulige år)

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

Kasserer
(på valg lige år)

Kristina Lundby Fabricius, Åsagervej 6, 8920 Randers NV
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 ulige år

Tina Wramberg Pedersen, Mejlgårdsvej 8, 8930 Randers NØ
Mobil:
31779803
E-mail:
tina@slagtermadsen.dk

På valg i lige år

Anita Løyche, Topasdalen 3, 8930 Randers NØ
Mobil:
60216543
E-mail:
brandgaard20@gmail.com

På valg i lige år

Annette Bjerre Vedstesen, Mejlgårdsvej 19, 8930 Randers NØ
Mobil:
21929649/46932469
E-mail:
abjerre@gmail.com

Suppleant
på valg hvert år

Revisor
på valg hvert år

Stanley Schmücker, Skelvangsvej 29, 8920 Randers NV
Mobil:
40 98 15 52
E-mail:
greenadventure@c.dk
Malene Rosenbak Laursen
Mobil:
28 71 83 20
E-mail:
malene2003_@hotmail.com

Ledere:
Lederrepræsentanterne i bestyrelsen var p.t.:
Gruppeleder

Sanne Nottelmann, Nedre Vej 64, Albæk, 8930 Randers NØ
Mobil:
28115294
E-mail:
sannenottelmann@gmail.com

Mikroleder

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

Minileder

Cecilie Sommer, Bøsbrovej 100, 8940 Randers SV
Mobil:
29736022
E-mail:
ceciliesommer93@gmail.com

Juniorleder

Susanne Sørensen, Bjellerupparken 5C, 1. th., 8930 Randers NØ
Mobil:
28773240
E-mail:
sus.heine@gmail.com
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Pkt. 12

Juniorleder

Karen Nyrup, Mejerivej 9, 8981 Spentrup
Mobil:
28944394
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, Sporbjergvej 151, 8220 Brabrand
Mobil:
42320181
E-mail:
kayaverge@gmail.com

Eventuelt
Bestyrelsesformanden Katrine Schmücker fik ordet og ønskede at takke:
Christel og Janus for sit virke som bestyrelsesmedlemmer – for godt samarbejde og gode input
De nævnte ville blive betænkt med en lille ting som tak for indsatsen.
Afslutningsvis bad den Jens Verner om ordet og fremviste gruppens kalender for det kommende år.
Denne vil blive udsendt sammen med referatet
Konklusion:
Der var ikke flere punkter til drøftelse under eventuelt og dirigenten afsluttede mødet med at
takke for god ro og orden.

Bilag:

Indbydelse / dagsorden til grupperådsmøde 2021
Beretninger fra:
• Formanden/bestyrelsen
• Familiespejd-grenen
• Mikro-grenen
• Mini-grenen
• Junior-grenen
• Troppen
• Klanen
• Gruppeledelsen
Årsregnskab 2020 – inkl. resultatopgørelse, balance samt budget for 2021
2022 Kalender

Referatet er godkendt af:

Bestyrelsesformand

Dirigent

Katrine Schmücker

Jens Verner Dam Nielsen
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Indkaldelse til ordinært grupperådsmøde
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17.00
Grupperådsmødet gennemføres via internettet.
Ved tilmeldelse modtages et link til mødet.

Dagsorden for grupperådsmødet:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
Vedtagelse af kontingent for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag. Forslag tilsendes formanden senest den 25. januar 2022.01.17.
Vedtagelse af udviklingsplan
Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til § 67, stk. 2, litra
Valg til bestyrelsen af(toårig periode):
i. Valg af bestyrelsesformand
ii. Valg af kasserer [Kristina Lundby Fabricius, modtager genvalg]
iii. Unge
iv. Ledere
v. Forældre [Per Allan(Modtager genvalg), Janus Murray(modtager ikke genvalg) og Stanley
Schmücker - suppleant]
vi. Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet. (5 stk.)
vii. Valg af stemmeberettigede til korpsrådsmødet. (2 stk.)
viii. Valg af stemmeberettigede til Vissinghytten repræsentantskabs. (2 stk.)
j. Valg af revisor (etårig periode)
k. Eventuelt

Formand:
Katrine Schmücker
Tlf.nr.: 61681050
E-mail: katrinerasmussen93@hotmail.com
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2021-2022

Bestyrelsesformanden
Et år er gået siden sidste grupperådsmøde, endnu et år i en omskiftelig verden.
Man skulle tro, at spejderledere og deres spejdere ikke er uddannet til andet end at være
omstillingsparate og finde gode muligheder for dejligt samvær og aktivitet. Spejderne har været i
mindre tilpassede grupper og aktiviteter med deres ledere, så meget som muligt. Vi ser taknemmeligt
til, at netop udendørs spejderaktivitet har været muligt at holde åbent. Det har været med til at gøre
en kæmpe forskel for mange børn og unge, samt kunne give den stabilitet og rutine, mange har kunne
have brug for, i en ellers forandret hverdag.
Årets bestyrelsesmøder har været opdelt i fysiske møder, udendørsmøder, såvel som onlinemøder. En
bestyrelse med fleksibilitet, har givet grobund for gode drøftelser om såvel åbningsplaner, gruppens
politik og udviklingsplan samt indtjeningsmuligheder og planer for den kommende storlejr, SL2022.
Sankthans blev igen afholdt meget forskelligt fra det vanlige, men vi glæder os til fremtidige
afholdelser, hvor pladsen summer af folk fra hele området og med fuld gang i boder, aktivitet og det
som netop vores spejdere er eksperter i, sammenhold og nærvær.
Heldigvis fik de fleste af os en lille forsmag på netop dette, da gruppen kunne samle over 90 deltagere
til årets gruppetur, som dermed blev årets største samling. Mange forældre og spejdere gik til
aktiviteter med krum hals, hvor cowboys og cowgirls blev til. Mange spejdere stod senere på aftenen
klar til at rykke op til deres respektive grene og nye ledere, fulgt af stolte forældre, - nogle med mere
broccoli mellem tænderne end andre. Tak for den fine betydningsfulde opbakning til gruppeturen.
Netop opbakning, leder mig til at takke vores spejderledere, som hver uge står klar til at bakke vores
børn op med ny viden og mestring af opgaver ifm. deres spejderaktiviteter. Tak for i bruger jeres tid,
energi og erfaring til at lære videre, hvorved en massiv rygsæk af mestringsfærdigheder og viden gives
videre til yngre generationer. I bruger alle jeres ressourcer, også i det skjulte, med at fondsøge og
bygge, udvikle samtidig med i selv har overskud til at tillære nye færdigheder.
I er forbilledlige og jeres indsats, vil altid bæres videre i spejderhjerter fremover.
Med venlig hilsen Katrine

2021-2022

Familiespejder - grenen
Familiespejderne har ved året udgang 8 familier med i alt 9 familiespejder.
Der har været mange søskende med i løbet af året, og kombinationen af små spejdere, forældre og
søskende har fungeret godt i et år med corona med på sidelinjen.
Børnene har været interesserede i opgaverne, som for en stor del er løst i familiegrupper, kombineret med
at vi er udendørs til alle møder. Det har betydet stor tryghed og mod til at tænde bål, bruge en kniv, lave
mad på bål.
Vi har i årets løb arbejdet med "familiespejdermærket", "skovens dyr" og fra "jord til bord". De fleste
møder er afhold ved spejderhytten, men vi har også været i Østrup Skov, Myretuen på Nordre Fælled og
Fladbro Dyrehave.
Vi har lavet mange gode ting på bål bl.a. fladbrød, pandekager, kylling. Set på dyrespor og set hvordan en
kylling ser ud indeni!

Tak for hjælp fra andre ledere og spejdere til vores pr. arrangement.
Vi er p.t. 3 ledere ved Familiespejd.

Venlig hilsen Lene, Sanne & Merethe

2021-2022

Mikro - grenen
Vi har lige nu 12 mikroer og det er dejligt. I øjeblikket er vi dog ramt af corona i grenen og det betyder
selvfølgelig noget for fremmødet. Det bliver bedre – jeg er optimist.
Igen i 2021 var vi påvirket af corona-restriktionerne. Det betød, at vi ikke havde så mange
arrangementer i 2021 som vi plejer. Vi har dog holdt nogle arrangementer:
Sov ude dagen 8. – 9. maj 2021, som vi holdt i shelterne nedenfor hytten ved diget og så vidt jeg
husker så deltog 8 mikroer. Det var en god tur og aften med hygge ved bålet
Vi var på sommerlejr sammen med minierne i Ree Park med overnatning i Løvelejren – 23 børn og 4
ledere var afsted
Det var en helt vild sjov, skøn, dejlig, hyggelig, (u)hyggelig tur. Man oplever en hel
del andet og mere i parken når men har guide på og når det bliver aften og mørkt. Vi fik lov at komme
ind til og fodre grisene – helt vildt søde små grisebasser, vi var inde og fodre gederne. Vi var på aftenog morgentur med guiden rundt i parken og alle var enige om, at det er godt at der er hegn omkring
dyrene. Gepardhannen viste i hvert fald med al tydelighed, at han mente vi skulle forsvinde – han er
meget imponerende når han står op ad hegnet og hvæser ad os. Vi var mindre end 1 meter fra
hegnet
Det var meget hyggeligt af spise med påfuglene gående tæt omkring os – for hvis vi nu tabte noget der
kunne spises og da vi ikke gjorde det, ja så kunne de da bare hoppe op på bordet og selv tage
I løbet af natten kunne vi også høre at vi sov i Løvelejren – for han-løven fortalte tit i løbet af natten at
det var ham der ”bestemte” ved at småbrøle lidt.
Denne tur kunne kun lade sig gøre, fordi gruppen i foråret fik en sponsorgave fra Spar Nord Fonden på
10.000 kr. til afholdelse af bl.a. sommerlejr for de 4 mindste grene.
Efter efterårsferien lavede vi Halloween-græskar og alle børn fik et græskar med hjem. Det kunne lade
sig gøre, fordi man kan bestille og afhente de brugte græskar fra Djurs Sommerland lige efter ferien.
Det har vi også planer om at gøre i år.
På gruppeturen den første weekend i oktober, hvor vi jo om aftenen holdt oprykning, sagde vi farvel til
6 mikroer som rykkede op til minierne og modtog så 5 nye mikroer nede fra familiespejderne.
Sidst i november var vi på Juletur sammen med de andre grene i gruppen – en hyggelig og meget julet
tur, hvor vi lavede noget sjovt og hyggeligt, hvor de fik lov at være længe oppe og hvor de fik en del
hjemmelavede ting med hjem.
I løbet af 2022 skal vi også på ture
– helst flere end i 2021: Divisionsturnering lørdag den 30. april
2022, Sov Ude dag 7. – 8. maj, Mini Hike den sidste søndag i september, Gruppetur 1. weekend i
oktober og juletur sidst i november. Og så skal vi selvfølgelig på sommerlejr – vi skal på Spejdernes Lejr
2022 sammen med resten af gruppen. Mikroerne skal afsted onsdag 27/7 – søndag 31/7.
Da vi jo skal være afsted i 4 dage og have 4 overnatninger, så har jeg en plan om, at vi skal øve os i at
være på lejr og sove i telt eller shelter uden mor og far. Det betyder, at jeg laver nogle overnatninger i
foråret. Det bliver fredag – lørdag og hvilke datoer det bliver, skal jeg nok melde ret hurtigt ud. Den
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2021-2022

overnatning som står i kalenderen den 11 – 12 februar bliver ikke aktuel – jeg tror det er for koldt for
mikroerne.
Mikroerne har her i januar sagt farvel til Vibeke, som har valgt at stoppe som mikroleder – det er vi
MEGET kede af, men MANGE tak for den tid du har været hos os.
Tak også til børn og forældre som bakker op om møder og ture – og HUSK at melde evt. afbud til Lissy.
Med venlig hilsen Vibeke & Lissy
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Mini - grenen
Ca. midt i maj måned overtog jeg posten som grenleder og her har hvor minierne passet godt på mig. De
møder mig altid med smil og krammere, og de har altid en masse gode historier at skulle fortælle inden vi
er klar til at starte vores møder.
Mini-grenen har det forløbne år taget en del forskellige mærker. Vi har taget de årlige kniv/sav og
førstehjælpsbeviser så vores minier er helt klædt på til at passe på sig selv og andre.
Derudover er der taget filmmager mærket, bålkok, lejrbåls arrangør og raftebygger mærket. Minierne har
selv haft indflydelse på hvilke mærker de gerne har ville tage, hvilket har givet nogle gode samtaler ift. at
give hinanden plads til andres meninger, de har taget ansvar for deres møder og virkelig vist interesse i at
opnå deres mål/mærker.
Alle møder har været udendørs, med undtagelse af ca. to lige inden jul, hvilket minierne har klaret virkelig
flot! De er gode til at hjælpe hinanden, hvis én taber noget i mørket, er der altid et par venner klar til at
hjælpe med at lede. Vi øver os i patruljerne så det ikke altid er de samme der arbejder sammen, men
fastholder stadig de gode relationer med en masse leg imellem aktiviteterne.
Målet for 2022 er i første omgang at forberede minierne på vores sommerlejr. Vi vil arrangere nogle soveude-ture så de kan finde tryghed i at sove sammen som flok, uden forældre. Vi håber at I vil prioritere vores
små forberedelses-ture højt da det virkelig vil være til gavn for minierne når vi rammer Spejdernes Lejr. Vi
skriver selvfølgelig ud så snart vi har nogle datoer som I kan sætte i kalenderen
Nogle gode datoer at markere:
Mikro/mini dag den 26. februar
Divisionsturnering weekenden uge 17
Nat i naturen 7-8 maj
Spejdernes Lejr 26-31 juli
Der sendes information ud til hver enkelt begivenhed så snart jeg har det klar til jer.
Med venlig hilsen Mads, Mads, Chris & Cecilie.
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Junior
Året der gik i juniorgrenen var desværre præget lidt af corona, men vi fik taget nogle mærker bl.a. på egen
hånd, kodehoved og fjord til bord.
Vi sendte Karen på barsel og glæder os til at se hende igen når barsel er slut.
Kristinna har ofte møder på arbejdet om torsdagen, men vi har klaret os med stor hjælp fra Lissy og Cecilie.
I år glæder vi os til divisionsturnering og selvfølgelig den store Spejdernes Lejr 2022.

Med venlig hilsen Karen, Kristinna & Susanne
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Trops – grenen
2021 bød på mange fede oplevelser i troppen. Dog var coronaen også til stede og sætte nogle
begrænsninger.
Troppen har holdt de ugentlige møder hvor vi har hygget os med alle de kendte spejderdiscipliner. Der
er blevet bygget i rafter(pioner), sendt kodere, brændt bål, lavet tapsamlinger(kulsø), gættet navne på
dyr og dyrespor, syet små risdukker og meget mere.
I sommerferien var vi afsted på sommerlejr på Thurøbund Spejdercenter, som ligger syd for Fyn ved
Svendborg. Dette er et søspejdercenter, så her blev spejderne testet/udfordret i at sejle forskellige
bådtyper. Ikke den helt alm. sommerlejr som vi ”plejer” men et spændende alternativ til vores
”normale” sommerlejr.
September byder traditionen tro på Storhike. En tværkorpslig spejderturnering i Randers kommune.
Dysten blev afholdt i Fussingø hvor spejdere blev udsat for lidt af hvert: lave sin egen medisterpølse fra
bunden, ansigtsmaling, morsekoder, tømmerflådebyggeri – altså hvis ikke bare at man sprang i vandet
og svømmede rundt.
På gruppeturen fik 3 oprykkere(tidligere juniorer) op i troppen. De var længe ventet - et frisk pust til
troppen.
Til de ugentlige møder hver torsdag er vi ca. 8-9 spejdere, samt 3 ledere i troppen.

Med venlig hilsen Dines, Lisanette & Jens
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Klan – grenen
Klanen består af spejdere ældre end 18 år og som ikke pt er ledere. Dog er der et par ”gamle”
tropsspejdere tilknyttet som pt er på efterskole.
Klanspejderne kommer ca. hver anden torsdag og er der samtidig med at junior- og tropsgrene er i
hytten. Nogle klanspejdere hjælper til ved troppen og ellers hygger de sig i deres eget selskab med
planlægger deres egne møder. De har nemlig ikke en leder som planlægger deres møder for dem.
Klanen har i 2021 været aktive med at bygge shelter på bålhytten. De havde en weekend hvor de gav
den max gas og fik gravet ud og opstillet en shelter som Randers kommune have ydet støtte til. Stor
tak for hjælpen med projektet.
Klanen har ikke nogle fastlagte ture på programmet, ud over Spejdernes Lejr til sommer hvor de vil
deltage.

Med venlig hilsen Klanspejderne
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Gruppeleders beretning
af Sanne Nottelmann
Gruppeleder
2. Randers Dronningborg
Årets fællesture
Sankt Hans var spejdernes første mulighed for at kunne samles i 2021. Ellers
havde møderne været præget af stor afstand og opdeling og arrangementerne
været aflyste.
Det var en aften ved hytten for alle spejderne og lederne med bål, sange, guitar og
tale. Det var virkeligt godt at opleve vores store fællesskab igen.
Det lykkedes også i efteråret at gennemføre vores traditionsrige gruppetur og
afholde den stemningsfulde oprykningsaften for alle spejderne og deres forældre.
Ravnsø hytten og omgivelserne var ramme for turen.
Tak for den store opbakning til gruppeturen, det er længe siden vi har været over
100 mennesker afsted sammen.
Juleturen blev holdt i Humlemosen. Det var en rigtig hyggetur for spejderne og
lederne. Der blive spillet pakkespil, spist god mad og spejderne kom hjem med
hjemmelavede julegaver som: lanterner, støbte lys og en fuglefoderautomat.
Status over lederne i grenene efter dette år.
Vi sætter fællesskabet højt i vores gruppe. Det er en motivation for lederne at
mødes, være sammen og gøre noget sammen. Lederne er dygtige, gode og meget
velvillige til at hjælpe hinanden. Både hvis én er syg, eller hvis der mangler
lederkræfter over en periode.
Familje spejderne har 3 ledere. Merethe er grenleder og Lene og Sanne er ledere.
Der er møde hver anden søndag.
Mikro har 2 ledere. I dette år har Vibeke og Lissy været mikroledere. Lissy er
grenleder. Vibeke tog afsked med minierne i januar 2022.
Minierne har Cecilie som grenleder. Mads Tinggaard er leder. I efteråret blev Cicilie
skadet, og her trådte Lisanette til og Mads Andersen (spejderfar - nu leder).
Mikro og mini har møde om tirsdagen
Juniorerne har 3 faste ledere: Vibeke, Karen og Kristinna. Karen er grenleder.
Karen blev mor for anden gang i 2021 og har været på barsel, imens har Vibeke

taget over og haft hjælp fra andre af lederne. Karen er på vej
tilbage fra barsel, og har allerede deltaget i flere møder i 2022.
Troppen har haft 4 ledere - nu 3. Jens er grenleder for troppen og har Dines og
Lisanette som medledere. Mads Laursen har også været leder i troppen i 2021
efter en pause, han har nu en pause igen.
Klanen har fået hjælp af Jens og Dines til at begyndt godt på klan aktiviterne og
opstart.
Jonior, trop og klan har møder om torsdagen.
Velkommen til Mads Andersen og også til Chris. Chris har i efteråret hjulpet til hos
både mini og junior.
Gruppeledelsen
Vi har i ledergruppen arbejdet med og fordybet os i gruppeledelse. Vi har været 3
ledere afsted på både ledelseskursus 1 og 2 ved DDS. Det var meget inspirerende
og også vigtigt at komme afsted sammen på kursus for efterfølgende at kunne
implementere nye tiltag i gruppen. Vi har på baggrund af lederkursus 1 lavet en
kursusweekend for alle lederne i gruppen, og der kommer en opfølgningstur her i
foråret 2022.
Vi arbejder fortsat med modtagelse af nye ledere. Vi er en traditionsrig gruppe, og
vi skal sikre at nye ledere føler sig velkomne og får et godt indblik i vores traditioner
og gøremåder. Det sammen ønsker vi at gøre for nye spejdere og deres familie, så
den enkelte føler sig godt modtaget og familien kan begå sig på hjemmeside mm.
Tak for godt samarbejde i bestyrelsen og i gruppeledelsen.. Stor tak til lederne for
alle deres frivillige timer og engagement i både hverdagens møder, fælles turer og
tuneringer.
Vi ser frem til et år hvor restriktionerne letter, og vi igen kan afholde Sankt Hans for
både gruppen og også alle de lokale i Dronningborg, som nyder vores store bål og
hyggelige Sankt Hans arrangement. Vi glæder os til at kommer ud og få mange
flere spejderoplevelset.

Med Spejderhilsen
Sanne Nottelmann
Gruppeleder
2. Randers Dronningborg
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Katrine Schmucker
Bestyrelsesformand

Sanne Nottelmann
Gruppeleder
Leder i Bestyrelsen

Kristina Lundby Fabricius
Gruppekasserer

Christel Wintherfeldt
Bestyrelsesmedlem

Janus Murray
Bestyrelsesmedlem

Kaja Pagaard Arnesen
Bestyrelsesmedlem

Kaya Verge
Bestyrelsesmedlem

Mejse Riis Panduro
Bestyrelsesmedlem

Per Allan Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Tina Wramberg Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Cecilie Sommer
Leder i Bestyrelsen

Jens Verner Dam Nielsen
Leder i Bestyrelsen

Lissy Schmücker
Leder i Bestyrelsen

Susanne Sørensen
Leder i Bestyrelsen
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Revisor erklæring

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav
samt kravene i kommunens retningslinjer.

Malene Rosenbak Laursen
Grupperevisor
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Revisionen har revideret regnskabet for 2. Randers Dronningborg Gruppe for regnskabsåret 01-01-2021 – 31-12-2021
Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om
regnskabet.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af
sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er
overholdt.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og
oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn,
som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte
revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

2. Randers Dronningborg Gruppe

Udskrevet: 15-01-2022

Resultatopgørelse 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

Konto

Sum

Forrige år

Budget 2022

Budget 2021

1000 Medlemskontingent

68.051,40

58.027,43

65.000,00

61.000,00

1011 Aktivitets-/medlemstilskud

10.266,00

7.980,00

10.000,00

8.000,00

6.993,75

0,00

15.000,00

7.500,00

1013 Andre offentlige tilskud

14.392,56

1.224,00

5.000,00

0,00

1020 Ture og lejre

14.259,76

4.827,00

100.000,00

5.000,00

1020-1 Sommerlejr

9.450,00

6.600,00

0,00

25.000,00

1020-2 Mini/mikro lejr

7.440,00

0,00

0,00

0,00

650,00

0,00

0,00

0,00

14.770,00

4.105,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

2.375,00

159,37

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

148.698,47

82.972,80

215.000,00

126.500,00

-25.652,00

-22.260,00

-25.000,00

-25.000,00

-7.090,00

-6.690,00

-7.000,00

-7.000,00

-30.220,25

-4.465,60

-130.000,00

-30.000,00

-927,00

0,00

0,00

0,00

-8.259,90

0,00

0,00

0,00

-22.132,29

-11.769,62

-15.000,00

-10.000,00

2030-1 Skt. Hans

0,00

0,00

-8.000,00

-8.000,00

2030-2 Minihike

0,00

0,00

-1.000,00

-1.000,00

-13.380,50

-413,00

-15.000,00

-10.000,00

-2.125,00

0,00

-5.000,00

-11.000,00

2045-5 Materialer Troppen

-176,50

0,00

0,00

0,00

2050 Administration

-525,69

-565,83

-1.000,00

-1.000,00

2051 Gaver mm

-1.619,40

-2.163,84

-2.000,00

-3.000,00

2054 Gebyr

-1.265,00

-1.765,00

-2.000,00

-2.000,00

2055 Forsikring

-2.312,38

-2.264,60

-2.500,00

-2.500,00

2060 Materiel

-21.260,18

-8.586,10

-15.000,00

-10.000,00

2061 Mærker

-5.142,50

-6.157,25

-6.000,00

-6.000,00

2062 Vedligeholdelse

-5.828,85

0,00

-4.000,00

-2.000,00

2070 Lokaleleje

-3.963,75

-3.953,75

-4.000,00

-4.000,00

-384,00

0,00

0,00

0,00

-36,30

0,00

0,00

0,00

-10.850,00

0,00

0,00

-3.000,00

1012 Kursustilskud

1020-3 Junior
1030 Arrangementer og aktiviteter
1030-1 Skt. Hans
1050 Diverse indtægter
1060 Renter
1998 Indtægter
2000 Korpskontingent
2010 Divisionskontingent
2020 Ture og lejre
2020-3 Junior
2020-4 Troppen
2030 Arrangementer og aktiviteter

2040 Kurser
2040-1 Plankursus

2073 Vedligeholdelse og rengøring
2080 Renter
2090 Diverse udgifter
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Resultatopgørelse 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

Sum

Forrige år

Budget 2022

Budget 2021

2998 Udgifter

-163.151,49

-71.054,59

-242.500,00

-135.500,00

2999 Resultat

-14.453,02

11.918,21

-27.500,00

-9.000,00
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Udskrevet: 15-01-2022

Resultatopgørelse 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021)

Konto

Balance

Forrige år

19.955,61

107.390,07

2.000,00

2.000,00

79.858,02

358,02

-550,43

179,95

27.290,18

0,00

192,86

4.661,47

0,00

7.200,00

-4.776,50

8,40

123.969,74

121.797,91

391,85

1.267,00

4040 Hensættelser

40.500,00

23.000,00

4050 Formue

83.077,89

97.530,91

123.969,74

121.797,91

-0,00

-0,00

3000 Bank
3010 Garantkapital
3011 Dankonto
3035 Kortbetalinger
3050 Andre tilgodehavender
3080 Debitorsamlekonto
3090 Forudbetaling
3095 DDS
3998 Aktiver
4010 Andre skyldige omkostninger

4998 Passiver
4999 Balance
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Balance 2021

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

Kristina Lundby Fabricius

Katrine Schmücker

Som Økonomiansvarlig
PID: 9208-2002-2-287270046070
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 18:03:27
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-035501863446
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 17:16:09
Underskrevet med NemID

Sanne Annette Nottelmann

christel Wintherfeldt

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-021433050165
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 19:08:34
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-067281775495
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 13:08:18
Underskrevet med NemID

Janus Yngvar Murray

Kaja Pagaard Arnesen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-407601165699
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 22:10:19
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-067281775495
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 13:15:00
Underskrevet med NemID

Kaya Agnete Darling Verge

Mejse Riis Panduro

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-340392734614
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 18:41:10
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-067281775495
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 13:04:29
Underskrevet med NemID
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Per Allan Nielsen

Tina Wramberg Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-896917744536
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 17:31:02
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-940123890181
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 15:35:39
Underskrevet med NemID

Cecilie Bøgild Sommer

Jens Verner Dam Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-858331126548
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 16:59:23
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-097016720074
Tidspunkt for underskrift: 16-01-2022 kl.: 18:07:46
Underskrevet med NemID

Lissy Schmücker

Susanne Sørensen

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-841650261415
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 17:31:41
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-082895078683
Tidspunkt for underskrift: 15-01-2022 kl.: 19:21:27
Underskrevet med NemID

Malene Rosenbak Laursen
Som Revisor
PID: 9208-2002-2-900199030649
Tidspunkt for underskrift: 17-01-2022 kl.: 07:13:51
Underskrevet med NemID
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2. Randers Dronningborg

2022 2023 Budget

Budget 2021 Realiseret tal 2021 Budget 2022 Budget 2023
1000 Medlemskontingent
61000
68051,4
65000
67000
1010 Lokaletilskud
0
0
0
0
1011 Aktivitets-/medlemstilskud
8000
10266
10000
10000
1012 Kursustilskud
7500
6993,75
15000
10000
1013 Andre offentlige tilskud
0
14392,56
5000
5000
1020 Ture og lejre
5000
14259,76
100000
20000
1020-1 Sommerlejr
25000
9450
0
1020-2 Mini/mikro lejr
0
7440
0
1020-3 Junior
0
1030 Arrangementer og aktiviteter
10000
14770
10000
10000
1030-1 Skt. Hans
10000
0
10000
10000
1030-2 Divisionsturnering
0
0
0
1040 Gaver/støtteforening
0
0
0
1050 Diverse indtægter
0
2375
0
1060 Renter
0
50
0
2000 Korpskontingent
-25000
-25652
-25000
-26000
2010 Divisionskontingent
-7000
-7090
-7000
-8000
2020 Ture og lejre
-30000
-30220,25
-130000
-25000
2020-2 Mini/mikro lejr
0
0
0
2020-3 Junior
0
2020-4 Troppen
0
2030 Arrangementer og aktiviteter
-10000
-22132,29
-15000
-15000
2030-1 Skt. Hans
-8000
0
-8000
-8000
2030-2 Minihike
-1000
0
-1000
-1000
2030-3 Jubilærum
0
0
0
2040 Kurser
-10000
-13380,5
-15000
-10000
2040-1 Plankursus
-11000
-2125
-5000
-3000
2040-2 PUF-kursus
0
0
0
2045 materiale til grene
0
2045-5 Materialer Troppen
0
2050 Administration
-1000
-525,69
-1000
-1000
2051 Gaver mm
-3000
-1619,4
-2000
-1500
2052 Gaver m.m
0
0
0
2054 Gebyr
-2000
-1265
-2000
-2000
2055 Forsikring
-2500
-2312,38
-2500
-2500
2060 Materiel
-10000
-21260,18
-15000
-10000
2061 Mærker
-6000
-5142,5
-6000
-6000
2062 Vedligeholdelse
-2000
-5828,85
-4000
-4000
2070 Lokaleleje
-4000
-3963,75
-4000
-4000
2073 Vedligeholdelse og rengøring
0
-384
0
2080 Renter
0
-36,3
0
2090 Diverse udgifter
-3000
-10850
0
-5000
Resultat

-9000

-5739,62

-27500

0

2022

2. Randers Dronningborg
Januar
Lø

Februar

1 Nytårsdag

Ti

Marts
Fr

1

Sø 1 DIVI i Rold, slut

On 2

On 2

Lø

2

Ma 2

To

3

To

3

Sø 3

4

Fr

4

Fr

4

Ma 4

On 5

Lø

5 Alligatorløbet

Lø

5

Ti

To

6

Sø 6 Alligatorløbet

Fr

7

Ma 7

Lø

8

Ti

Ma 3
Ti

1

Ti

Maj

1

Sø 2

1

April

On 1

18

To

2

3

Fr

3

On 4

Lø

4

Ti

14

Juni

5

To

5

Sø 5 Pinsedag

On 6

Fr

6

Ma 6 2. pinsedag

To

7

Lø

7 Nat i naturen

Ti

8

Fr

8

Sø 8 Nat i naturen

On 9

On 9

Lø

9

Ma 9

To 10

To 10

Sø 10 Palmesøndag

Ti 11

Fr 11

Fr 11 Ledelsesudvikling, start

Ma 11

On 12

Lø 12

Lø 12

Ti 12

Sø 9
Ma 10

2

Sø 6

6

8 Grupperådsmøde

To 13

Sø 13

Fr 14

Ma 14 Vinterferie start

Lø 15

Ti 15

Sø 16

10

Ma 7
Ti

On 8

19

To

9

Ti 10

Fr 10

On 11

Lø 11

To 12

Sø 12
Bededag
PUF-kursus, Sværdkamp

24

On 13

Fr 13

To 14 Skærtorsdag

Lø 14 PUF-kursus, Sværdkamp Ti 14

Ti 15

Fr 15 Langfredag

Sø 15 PUF-kursus, Sværdkamp On 15

On 16

On 16

Lø 16

Ma 16

To 17

To 17

Sø 17 Påskedag

Ti 17

Fr 17

Ti 18

Fr 18

Fr 18

Ma 18 2. påskedag

On 18

Lø 18 Lederfest i Divisionen

On 19

Lø 19

Lø 19

Ti 19

To 19

Sø 19

To 20

Sø 20 Vinterferie slut

Sø 20

On 20

Fr 20

Ma 20

25

Fr 21

Ma 21

8

Ma 21

To 21

Lø 21

Ti 21

Sidste mikro-/minimøde inden ferien

Lø 22

Ti 22

Lord og Lady BP/Tænkedag

Ti 22

Fr 22

Sø 22 Familiespejderdag

On 22

Sø 23

On 23

On 23

Lø 23

Ma 23

To 24

To 24

Sø 24

Ti 24

Fr 24

Ti 25

Fr 25

Fr 25 SL2022 møde

Ma 25

On 25

Lø 25 Sommerferie start

On 26

Lø 26

Lø 26

Ti 26

To 26 Kr. himmelfartsdag

Sø 26

On 27

Fr 27

Ma 27

To 28

Lø 28

Ti 28
On 29

Ma 17

Ma 24

3

4

To 27

Sø 27

Fr 28

Ma 28

Sø 13 Ledelsesudvikling, slut

15

23

7

7

Sø 27

9

11

Ma 14

Ma 28

12

Sommertid starter
Divisionsrådsmøde

13

16

17

Lø 29

Ti 29

Fr 29 DIVI i Rold, start

Sø 29

Sø 30

On 30

Lø 30

Ma 30

Ma 31

5

To 31

Ti 31

20

21

22

Ma 13

To 16

To 23

To 30

Sidste junior-/tropsmøde inden ferien

26

2022

2. Randers Dronningborg
Juli

August

Fr

1

Ma 1

Lø

2

Ti

Sø 3
Ma 4
Ti

27

September
31

To

1

Lø

2

Fr

2

Sø 2

On 3

Lø

3

Ma 3

To

4

Sø 4

5

Fr

5

Ma 5

On 6

Lø

6

Ti

To

7

Sø 7 Sommerferie slut

Fr

8

Ma 8

Lø

9

Ti

Sø 10
Ma 11

9

32
Første mikro-/minimøde efter ferien

On 10

28

Oktober

To 11

Første junior-/tropsmøde efter ferien

Ti

36

November

1

Ti

December

1

To

1

On 2

Fr

2

To

3

Lø

3

4

Fr

4

Sø 4

5 Mikro/Mini dag

Ma 5

40

On 5

Lø

6

To

6

Sø 6

On 7

Fr

7

Ma 7

To

8

Lø

8 Gruppetur, start

Ti

Fr

9

Sø 9 Gruppetur, slut

41

Ti

45

On 7

8

To

8

On 9

Fr

9

To 10

Lø 10

Lø 10 Stor Hike start

Ma 10

Sø 11 Stor Hike slut

Ti 11

Fr 11

Sø 11

On 12

Lø 12

Ma 12
Ti 13

37

49

6

50

Ti 12

Fr 12

Ma 12

On 13

Lø 13

Ti 13

To 13

Sø 13

To 14

Sø 14

On 14

Fr 14

Ma 14

Fr 15

Ma 15

To 15

Lø 15 PLAN-Kursus start

Ti 15

To 15

Lø 16

Ti 16

Fr 16

Sø 16

On 16

Fr 16

Sø 17

On 17

Lø 17

Ma 17

To 17

Lø 17

To 18

Sø 18

Ti 18

Fr 18 KRM start

Sø 18

Ti 19

Fr 19

Ma 19

On 19

Lø 19

Ma 19

51

On 20

Lø 20

Ti 20

To 20

Sø 20 KRM slut

Ti 20

Sidste mikro-/minimøde inden jul

To 21

Sø 21 Familiespejd opstart

On 21

Fr 21

Ma 21

Fr 22

Ma 22

To 22

Lø 22 PLAN-Kursus slut

Ti 22

To 22 Juleferie start

Lø 23 SL2022 sommerlejr start

Ti 23

Fr 23

Sø 23

On 23

Fr 23

Sø 24

On 24

Lø 24

Ma 24

To 24

Lø 24

To 25

Sø 25

Ti 25

Fr 25 Juletur (trop)start

Sø 25 Juledag

Ti 26

Fr 26

Ma 26

On 26

Lø 26 Juletur (resten)start

Ma 26 2. juledag

On 27

Lø 27

Ti 27

To 27

Sø 27 Juletur slut

Ti 27

To 28

Sø 28

On 28

Fr 28

Ma 28

Fr 29

Ma 29

To 29

Lø 29

Ti 29

To 29

Lø 30

Ti 30

Fr 30

Sø 30 Sommertid slutter

On 30

Fr 30

Sø 31 SL2022 sommerlejr slut

On 31

Ma 18

Ma 25

29

30

33

34

35

38

39

Ma 31

42

43

44

46

47

48

On 14
Sidste junior-/tropsmøde inden jul

On 21

On 28

Lø 31

52

