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Referat af Ebbe Skjalmssøns grupperådsmøde d. 17. februar 2009.
1.a

Valg af dirigent og referent:
Pernille Müller blev valgt som dirigent
Berit Enggaard Kaae blev valgt som referent

1.b

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
Først beretning fra bestyrelsen v. formand Birthe Diemar:
Generelt
Ebbe Skjalmssøn Gruppe har også i 2008 været en velfungerende spejdergruppe med mange aktive
spejdere, frivillige ledere samt forældre tilknyttet bestyrelse og udvalg.
Arbejdet i bestyrelsen har i hovedtræk drejet sig om økonomi, ledersituationen, udearealerne på Liselund
samt nye indtjeningsmuligheder til gruppen.
Grupperådsmøde 2008
Som de foregående 4 år startede vi med fællesspisning og efterfølgende grupperådsmøde for forældre,
ledere og unge.
Endnu en gang var det en succes med dejlig mad og mange deltagere
Spejderne og søskende blev imedens ”underholdt” af ledere fra Stenlænderne, Stenløse.
Tilsvarende sørgede Ebbe Skjalmssøn Gruppe for at beskæftige Stenlænderne, da deres gruppe holdt
grupperådsmøde.
Ganløse By Night
Sidste fredag i august afholdt Ganløse Bylaug Ganløse By Night. Her havde Ebbe Skjalmssøn valgt at
stille med et PR-telt således at der kunne hverves nye medlemmer. Der var også mulighed for at grille
æbler over bål ligesom der blev bygget en ”rodeo-tyr” af rafter. Det blev en kæmpe succes – og især
”rodeo-tyren” var meget populær. Ved PR-teltet blev der tilmeldt mange nye Mus og Bjørne, og der var
mange der fik en snak om spejderarbejdet.
”Spejd for en dag” blev hermed erstattet af denne aften, og blev altså ikke afholdt i 2008.
Liselund
I 2007 startede en lang sej kamp med Kultur- og Fritidsforvaltningen om at få reetableret udearealet efter
opførelse af de nye boliger ved Assergården.
Desværre er det heller ikke i 2008 – trods en ihærdig indsats fra bestyrelsens side – lykkedes at få
reetableret raftestativ, skur m.v..
Der er dog lys for enden af tunnelen. Hække og træer er blevet beskåret, og der er etableret en bålplads.
Græsset blev sidst på sommeren slået af en større maskine, og kan nu fremover vedligeholdes med en
alm. græsslåmaskine.
Der er generelt kommet et meget bedre samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, så vi er sikre på
at vi nok skal nå et godt resultat for udearealet i 2009.
BUS samarbejdet
(Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Egedal Kommune)
BUS består af 11 foreninger, primært spejdere og FDF´ere m.v.. Der har også i 2008 været et godt
samarbejde foreningerne imellem.
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Der blev sidst i 2008 etableret en arbejdsgruppe for vedligehold af hytter/lokaler, Denne gruppe skal i
samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen registrere og prioritere fejl, mangler og reparationer af
hytterne/lokalerne, således at der bliver fokus på udbedring af skader og slid.
Der er også i BUS samarbejdet fokus på at få harmoniseret økonomiske ydelser for græsslåning,
rengøring og vedligehold af ude arealer.
Avisindsamling
Avisindsamlingerne blev som i de foregående år gennemført således, at spejderforældrene blev tildelt en
fast indsamlingsdag hvert år. Denne fremgangsmåde har i det store hele fungeret godt, selvom der har
været lidt problemer med at skaffe biler nok til ruterne.
Der har ofte været problemer med, at forældrene ikke helt har været opmærksomme på, at man selv
skulle bytte dato indbyrdes. Dette har avisudvalget forsøgt at imødegå ved, at ændre ”layout” og tekst på
sidst avisbrev til forældrene.
Aftalen/kontrakten om avisindsamling er fælles med Stenlænderne, og kontrakten udløber med
udgangen af 2009. Bestyrelse og avisudvalg i begge grupper, har samarbejdet om at få udarbejdet
forslag til ny kontrakt med Egedal Kommune for de kommende år. Samarbejdet om dette arbejde,
fortsætter i indeværende år.
Dernæst følger beretning fra ledergruppen ved gruppeleder Ole Dalskov:
Beretningen aflægges ved først at gennemgå afholdte fælles arrangementer og derefter grenenes.
Gruppeweekend / 22 - 24. februar.
Blev afholdt på Lerbjerg centret ved Hvalsø på midt sjælland - temaet var ”Nybyggere”.
Sct. Georgs aften / 22. april
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor 2. års mulerne opførte skuespillet om Sankt Georg og Dragen.
Fælles divisionsturnering / 17 – 18. maj.
Blev afholdt i Skibby, med deltagelse af Mus, Bjørne, Mulerne og Stor spejdere – temaet var ”Robin
Hood”.
Vi gjorde det rigtigt godt - idet;
Musene blev nummer
1.
Bjørnene
2.
Mulerne
3.
Troppen
1.
i deres respektive grene – så der bliver noget at forsvare til maj.
Ganløse by Night / 29. august
Vi deltog med en ”Rodeotyr” som blev ét rigtigt godt tilløbsstykke, når ellers gæsterne kunne komme til for
Los (Ole T). Med hensyn til hvervning af ny spejdere blev det også væsentlig bedre end forventet – vi
gentager succesen.
Oprykning / 30. – 31. august
Som nyt i år havde vi besluttet at ændre ”Spejd for en Dag” til henholdsvis ”Ganløse by Night” og
oprykning. Selve oprykningen ceremonien gennemførtes fælles om lørdagen og derefter var det optil hver
enkelt gren selv at afholde respektive opryknings ture.
Salg af Juleneg / 04. december.
Arrangementet var flyttet fra sidste uge i november af taktiske årsager, idet vi opnår større aktivitetstilskud
ved at have fuld aktivitets niveau i december.
Salgsresultatet var det næstbedste vi har præsteret at sende til spejderhjælpen ind til dato.
Der har været afholdt 5 ledermøder.
Ved gennemgang af grenenes beretning, nævnes antallet af spejdere og ledere. Lederne præsenteres
med den ansvarlige grenleder først:
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Mikrogrenen / Musene. (6 – 8 år). Pt. 11 spejdere og 4 ledere
Gitte Lammers
Thomas
Mette
Gitte Højen Nielsen
Siden sidst har vi på uge møderne arbejdet med at lave fugle mad, bål kapper og siddeunderlag til blå
sommer. Vi har haft trolde- og hekse-tema som blev afsluttet med en trold/heksefest hvor der var
drageblod, uglegylp og larver.
I skoven havde vi forskellige temaer bland andet kims løb, krible/krable, spor løb og hule bygning samt
de tog klar dig selve mærket. Det var alle med stor succes.
Efter sommerferie sidste år rykkede 6 mus optil bjørnene
Af ture og arrangementer har vi været på Gruppe weekend, Zoo-dag, Divisionsturnering (som nævnt
blev det til en fornem 1. plads). Sommerlejren var i påsken på Egemosecentret hvor vi støbte lys og
lavede ler perler, var på foto løb og støbte tin figurer. Derudover lærte vi en masse sange vi ofte tager
op. På oprykningsturen gik vi fem km ud til grusgraven hvor vi lavede bål og hyggede. Mikro-træf
sammen med hele divisionen, hvor temaet igen var trolde - en rigtig god og lidt kold dag. Der var blandt
andet trolde ring med tryllepinde og klatring i edderkoppespind.
Minigrenen / Bjørnene. (8 – 10 år). Pt. 22 spejdere og 6 ledere
Mikael (Surikat)
Ole Thomsen (Los)
Carsten
Gorm
Ole Skovgaard
Tina (Gran)
Igen har det været et fantastik år hvor bjørnene ofte har lagt tanker og kræfter i at løse opgaver.
Eksempler på dette kan nævnes en Bronze medalje ved årets divisionsturnering
Oak City Rally et 10 km. langt sæbekasse løb hvor vi stillede op med 3 vogne.
Blandt 62 deltagende vogne hjemtog bjørnene 15. pladsen, 3 pladsen og 1. pladsen
Årets sommerlejr blev igen en herlig oplevelse, med masser af aktiviteter.
Det krævede kun 1-2 dages tilvænning så havde alle bjørnene styr på teltordenen, ja der var altid kamp
til stregen om at have det perfekte telt. Vi ledere skulle gå ned i petitesser for at kunne uddele dagens
teltorden. Og da vi lede ledere forsøgte at knække dem med en 20 km lang heik, Ja så fuldførte
Bjørnene den uden videre problemer, og da vi ledere bagefter satte og ned for at hvile ud, så spillede
Superbjørnene bold.
Ved oprykningen sagde vi farvel til halvdelen af vores stamme, i sikker forvisning om at der aldrig igen
ville ses et så sammentømrede og velfungerende teams igen.
Nu er vi ikke så sikre igen. Den nye stamme vi har fået, har alle energien, evnerne og viljen til at nå
langt. Det har de allerede vist ved eks. Bivuak turen, hvor de selv byggede deres hule og overnattede i
den. Alle vore mærkeprøver er forløbet perfekt, og de er nu i gang med at få styr på knobene.
Juniorgren / Mulerne. (10 – 13 år). Pt. 20 spejdere (heraf 4 som 3. års muler) og 5 ledere.
Michael (Fritte) på 3.årsmulerne
Arne (Virvar)
Pernille
Karin - som lige er stoppet og afløst af
Ole Thomsen (Los)
Ole (Obelix)
Vi gennemfører fortsat vore møder om tirsdagen mellem 18:30 og 20:30.
Der er ét særligt forløb for 3. års mulerne, hvor de under et antal af møderne får flere udfordringer der
kan forberede dem til at blive tropsspejdere.
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Aktiviteter for juniorer siden sidst:
Vi deltaget i Gruppe weekenden, divisionsturneringen Oak City Rally med to sæbekassebiler, divisionens
Juniortræf i Vestskoven (Albertslund) ved skovgruppen Nuuks hytte. Vi havde et rigtig hyggeligt
arrangement med konkurrencer og overnatning i telt sammen med divisionens øvrige juniorer. Vi havde
et kraftigt blæse- og regnvejr om natten, men alle var ved godt mod da vi tog hjem næste formiddag
Af arrangementer hvor vi kun har været os selv har vi været på opryknings tur. Temaet var ildens
oprindelse, afsluttende med overnatning, optagelsesrituel m.m. i Erik Ejegods hytte ved Lystrup Skov. 19
spejdere og 4 ledere deltog. Ligeledes var der kollektiv for 3. års mulerne her på Liselund med
deltagelse af alle 4 spejdere, spejderne boede i disse dage på Liselund, gik i skole herfra og dyrkede
deres fritidsinteresser.
Vor sommerlejr var på Toggerbo Spejdercenter i Mols Bjerge, med 11 juniorer og 3 ledere. Turen blev
gennemført sammen med 5 tropsspejderne. Vi deltog i en række af centrets aktiviteter, herunder primitiv
madlavning med tilberedning af kaniner, som spejderne selv havde slagtet. Vi var også på en 2-dages
vandre hejk til Kalø Vig – i alt 23 km med oppakning.
I efteråret som afslutning på sommerlejren og for de spejdere som havde deltaget - garvede vi skind,
ordnede potter og kogte kranier fra de kaniner vi havde flået og spist på lejren.
Troppen / Storspejderne. (13 – 16 år). Pt. 11 spejdere og 7 ledere
Troppen har siden sommerferien været i hænderne på De 7 Dværge, som er en lederpatrulje bestående
af 7 seniorer fra gruppen:
Astrid
Jannie
Karsten
Rasmus U.
Kirstine
Sheelag
Katrine som p.t. er udstationeret via sit arbejde.
Efteråret har budt på en patruljetur som spejderne selv planlagde, med hjælp fra os Dværge. Derudover
har spejderne holdt deres egne møder en gang om ugen og vi har planlagt møder en gang om måneden.
Disse møder har blandt andet indeholdt patruljesærpræg, morse på mobilen og varulvespil i mørket,
julemøde i skoven med drillenisser og julegaver og et overraskende troværdigt førstehjælpsmøde.
Troppen består i øjeblikket af 11 engagerede og imødekommende spejdere, som kaster sig ud i de
aktiviteter som deres ledere finder på til dem. Spejderne har i efteråret været delt i 2 patruljer, men er nu
samlet i en stor patrulje.
Alt i alt har det været et aktivt efterår, hvor vi som ledere, synes at vi er kommet rigtig godt i gang med en
flok glade og friske spejdere.
Seniorerne / KlanVildmule. (16 - .. år). Pt. 27 spejdere og heraf 3 ledere
Jannie
Karsten
Rasmus
Medlemstallet har været stabilt over perioden, vi have i sommers glæde af igen at modtage nye
spejdere, som er faldet godt til i klanen.
Året startede med et brag af en jule tur, herfra skal lyde en tak til både tropsspejdere og ledere som med
deres engagement og godt humør var med til at skabe en rigtig god weekend.
Vi deltog også med et flot deltagerantal 10 personer på ”ud i det lysegrønne” som er et spejder løb i
dyrehaven, med de andre klaner fra Nordsjælland.
Vi planlage, og afholdte pinsefrokost for divisionens seniorer. Ligesom vi har deltaget i de fælles
klanmøder, som er blevet afholdt af de forskellige klaner i divisionen.
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Sommerlejren gik i 2008 til Skotland, hvor vi vandrede fra til lavlandet i syd til højlandet i nord. Turen
varede 10 dage og bød på udsøgt natur, personlige udfordringer samt et væld af oplevelser.
Traditionen tro var klanen også i år på Nat hejk, I år var vi 5 deltagere af sted som fik lavet en masse
spas og løjer.
I efterårsferien havde vi 2 på kursus samt to fra klanen som var med til at afholde kursus. Vi fik alle
nogle rigtigt gode oplevelser og værktøjer som vi kan gøre brug af fremover. Så er opfordring herfra til
gruppens trops - og senior spejder, til at gøre brug af DDS kurser i efterårsferien.
På årets Sølvøkse løb, var klanen selvfølgeligt også repræsenteret. 5 orienteringsløb af varierende
længde startende med 2 allerede fredag aften. Vejret var i år ikke med os, det regnede og vinden var piv
kold, så det trak virkeligt tænder ud. Men nu ikke mere end vi selvfølgeligt var tidligt oppe dagen efter for
lige at tage de sidste 3 løb, inden vi var klar til aftensmaden. Det skal lige siges, at vi var flere som satte
personlige rekorder og selvfølgeligt også nye mål for det kommende løb.
Øvrige:
2 Gruppeassistenter – Bente og Liselotte
4 Gruppehjælpere – som er mere aktive på andre område end i gruppen
Som afslutning på beretningen vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle ledere, assistenter og
hjælpere, for det store frivillige arbejde som de ligger i spejderarbejdet.
Jeg vil også takke de forældre som har bakket os op med hjælp til kørsel af ting og sager, mad ved ture
og arrangementer. Det har givet hos mulighed, for forhåbentlig at have givet ”jeres” børn en større
oplevelse.
1.c

Fremlæggelse af regnskab og status for 2008 til godkendelse:
Viser et mindre minus på 167,86 kr. Kassereren havde følgende kommentarer:
Indtægter: Der er et stabil medlemstal og indtægt for kontingenter derfor ligeså. Aktivitetstilskuddet var
ca. som budgetteret, men driftstilskuddet var noget under det budgetteret, fordi vi ikke har lejet så
mange hytter som planlagt (der var dermed heller ikke så mange udgifter). Der har samlet set ikke
været så mange indbetalinger fra lejre og ture som budgetteret. Øvrige indtægter var ikke så store pga.
et tab på avisindsamlinger fra 2007.
Udgifter: Kontingenter til korpset er steget lidt, men det skyldes lidt flere medlemmer og har derfor også
givet øgede indtægter. Udgifter til fælles drift er mindre end budgetteret, bl.a. fordi der er blevet sparet
på anskaffelser. Samlet set er der lidt færre udgifter end budgetteret.
Balancen – ikke de store kommentarer.
Regnskab og balancen er godkendt.

1.d

Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne indslag.

1.e1

Forelæggelse af planer for 2009:
Vi har budgetteret med et underskud som forhåbentligt kan udlignes ved yderligere indtjeninger.
Bestyrelsen foreslår salg af Lillebrorlodder
Der foreslås tombola til Ganløse by Night med præmier i form af ting spejderne har lavet, eller
forældredonerede gaver. Begge vil der blive arbejdet videre med.

1.e2

Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.:
Ole Dalskov (gruppeleder) og Tina Rasmussen (medgruppeleder), gennemgik gruppens planer.
Tænkedag / Næste uge.
Alle grene afholder selv Tænkedag i løbet af ugen – så derfor husk at give Jeres ”poder” 2,- kroner med
pr. påbegyndt spejder år.
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Gruppeweekend / 28 – 29. marts.
I har alle fået en seddel som advisering om dette arrangement, måske har I også allerede fået selve
invitationen - den kommer i hvert fald ud i denne uge. I år er I forældre og søskende også inviteret med.
Vi skal til Høbjerghus ved Helsinge og temaet er ”Asterix & Obelix”.
Sct. Georgsaften / 21. april
Zoo-dag / 03. maj
Fælles divisionsturnering / 16 – 17. maj
Det forventes at alle grene deltager.
Blå Sommer 2009 / 15. – (19) 23. juli
Vi drager samlet af sted til Stevninghus (sønder Jylland) onsdag den 15. juli.
Mus og Bjørne tager hjem søndag den 19.
Yderligere informationer vil følge og der vil om nødvendigt blive indkaldt til et fælles forældremøde i april
for alle grene.
Ganløse by Night / 28. august.
Vi vil naturligvis være synlige med en fed aktivitet og hverve nye spejdere og ledere.
Opryknings weekend / 29. 30. august
Salg af Juleneg / 03. december.
Indsamling til Spejderhjælpen
Specielt for grenene:
Mikrogrenen / Musene.
Medlemssituationen forventes at forblive stabil.
Af aktiviteter vi skal i foråret kan nævnes morse, by løb, bål og pioner. Naturligvis skal vi også med på
gruppens og divisionens arrangementer. I forbindelse med zoo-dagen vil vi som øvelse til Blå sommer
tage en overnatning.
Minigrenen / Bjørnene.
Medlemstallet på spejderne forventes at være status quo, men på ledersiden skal der tilføres ressourcer
udefra.
Aktion på dette er iværksat.
I det kommende år hvor vi blandt mange andre ting skal holde forlejr på Sejerø op til Blå Sommer, vil vi
fra de lede leders side, koncentrere os om at bjørnene har fokus på emner som sammenhold,
naturoplevelser opbygning af viden herom, spejderfærdigheder.
Alt sammen mens vi har det sjovt. Der skal være plads til os alle.
Juniorgrenen / Mulerne.
Antallet af spejdere forventes at forblive stabilt og igen i år der potentielle for en enkelt (lille) 3. års
patrulje til efteråret.
Ledermæssigt ser det også positivt ud, selvom en enkelt drosler ned bliver vi heldigvis suppleret med
bjørneledere som rykker op.
Troppen / Storspejderne.
Forårets program byder på tropsmøder med bål, kort & kompas og rafter & besnøringer. Derudover skal
vi på en vandretur til Söderåsen i dagene op til påske. Turen bliver planlagt af patruljeleder og -assistent
med hjælp fra Dværgene. I foråret vil vi desuden holde et par møder sammen med 3. års mulerne for at
lære dem lidt at kende før oprykningen i august. De sidste møder op til sommerferien kommer til at
handle om Blå Sommer, hvor vi selvfølgelig håber at deltage sammen med en stor flok tropsspejdere.
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Seniorerne / KlanVildmule.
Det kommende år kommer til at stå i Blå Sommers tegn, vi glæder os meget, de fleste af os har været
med før, så forventningerne til en stor oplevelse er helt i top. Medlemmerne af klanen vil deltage med
forskellige roller på sommerlejren. De fleste som seniorer, men flere vil også deltage som ledere og
nogle vil blive tilknyttet det mere centrale arbejde med at få lejren til at fungere.
Desuden ser vi frem til de traditionelle weekendarrangementer, som hvor
vi også deltog sidste år.
Generelt.
Til sidst vil jeg komme med ét par opfordringer til at melde sig.
Til arrangement udvalget kan vi bruge ét par stykker.
Vi kan altid bruge flere ledere og assistenter, selvom der måske på nogle grene tilsyneladende er
mange ledere, vil nye ledere give mulighed for rokering af ledere til udfordringer i andre grene.
1.e3

Vedtagelse af budget samt kontingent 2009:
Vi forventer en øget indtægt på medlemskontingent, samt øgede indbetalinger fra fælles sommerlejr
pga. Blå Sommer. Vi forventer 25.000 kr. for avisindsamlinger. Dette er lavt sat, idet vores indtægter her
har været dalende i løbet af årene. Udgift budgetteringen viser at gruppen planlægger lidt øgede
anskaffelser af materialer bl.a. til indkøb af telte, til erstatning af beskadigede. (Bestyrelsen vil forsøge at
søge fonde til dækning af dette, men ved ikke med sikkerhed om dette lykkes). En yderligere stor
budgetteret udgiftspost er Blå Sommer (se under indtægter). Der er et budgetteret underskud på 15.000
kr., som vil forsøges dækket med andre indtægtsgivende aktiviteter.
Vi foreslår at kontingentet stiger fra 800 kr. til 900 kr.
Budget 2009 og kontingent 2009 godkendes.

1.f

Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen foreslår, at der skal være en mulighed for at vælge en suppleant til de unge i bestyrelsen.
Dette blev vedtaget.
Det foreslås, at der til næste grupperådsmøde også vedtages at der skal være suppleanter iblandt de
andre grupper: forældre og ledere.

1.g1

Valg af formand, kasserer og menig forældre til bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller: Birthe Diemar, formand (2 år) og Berit Enggaard Kaae
(2 år), begge modtager genvalg. Rune Jensen, kasserer, er ikke på valg.
Begge blev genvalgt.

1.g2

Valg af unge til bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller Gudrun Wodschow (2 år) og Sandra Fredsted (2 år), begge modtager genvalg.
Karin Jønsson er ikke på valg.
Begge blev genvalgt.

1.g3

Valg af ledere til bestyrelsen:
Bestyrelsen indstiller Ole Dalskov/Tina Rasmussen, gruppeleder (2 år) og Arne Raaschou (2 år), begge
modtager genvalg. Rasmus Udsholt er ikke på valg.
Begge blev valgt.

1.h

Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet:
Bestyrelsen indstiller: Ole Dalskov og Martin Dalskov.
Begge blev valgt.
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Valg af 5 medlemmer til Divisonsrådet:
Bestyrelsen indstiller: Michael Guy Diemar, Liselotte Reinholt, Gudrun Wodschow, Mads Henriksen og
Tina Rasmussen.
Alle 5 blev valgt.

1.j

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bestyrelsen indstiller Steen Andersen, revisor (1 år), samt Ole Larsen revisorsuppleant (1 år).
Begge blev valgt.

1.k

Beretning fra større arrangementer:
Der var intet at berette.

1.l

Evt.
Anders Dyreborg Nielsen fra Divisionen orienterede om følgende:
Divisionsledelsen udvider fra 9 til 11 medlemmer.
Reklame for Røde Kors 1. hjælps kursus 18.-19. april.
Der bliver d. 24. april afholdt divisionsrådsmøde
og 16.-17. maj divisionsturnering.
D. 13. juni er der Egetræf.
Anders fortalte om udviklingspuljen og om Egven bamsen som gives til den gruppe der har den største
medlemstilgang (er tidligere givet til Svaneungerne og Grevinde Danner)
Han gjorde også reklame for Egebladet.
Ole gjorde reklame for glemmekassen.
Tina Rasmussen vil fremover systematisere salg af T-shirts, samt salg af genbrugsuniformer og også
ting fra glemmekassen.
Tambourkorpset spillede.

Formanden takkede referent og dirigent, samt de fremmødte.

Dato:_____________________________

Dato________________________________

Birthe Diemar, formand for bestyrelsen

Pernille Müller, dirigent
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