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Referat af Ebbe Skjalmssøns grupperådsmøde, 22. februar 2011:

1a

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslår:
Søren Larsen som dirigent - valgt
Berit Enggaard Kaae som referent - valgt

1b

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Bestyrelsesformandens beretning 2010, ved Gruppebestyrelsesformand Sonny Andersen:
Generelt
Ebbe Skjalmssøn Gruppe har i 2010 formået at fastholde medlemstallet nogenlunde på sidste års
niveau. Det betyder, at vi stadig er ca. 112 medlemmer, inkl. ledere. Vi kunne dog godt bruge lidt flere
bjørne.
Bestyrelsen har i det forløbne år, fortrinsvis arbejdet med økonomien, vores indtjeningsmuligheder,
ledersituationen, samt hvad vi gør ved vores efterhånden noget nedslidte materiel.

Grupperådsmøde 2010
Som de foregående år, startede vi med fællesspisning og efterfølgende grupperådsmøde for
forældre, ledere og unge.
Det var, ligesom de foregående år en stor succes med god mad og rigtig mange deltagere, hvilket vi i
bestyrelsen sætter overordentlig stor pris på.
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Spejdere og søskende blev, under mødet, underholdt af ledere fra Stenlænderne, Stenløse. Vi
underholdt ligeledes Stenlændernes børn, under deres grupperådsmøde.

Kræmmermarkedet 2010
Den 1. lørdag og søndag i maj, deltog Ebbe Skjalmssøn Gruppe for 1. gang i det traditionsrige
Ganløse kræmmermarked. Hertil fik vi stor hjælp af forældre fra gruppen, både til at fremskaffe
effekter til at sælge og ikke mindst til at bemande boden i de 2 dage markedet løb over. Der blev
forhandlet og pruttet om priserne og markedet indbragte gruppen ca. 4.000 kr. over de 2 dage. Vi
benyttede ligeledes lejligheden til at få solgt nogle lillebrorlodder og alt i alt, må vi sige, at markedet
var en stor succes for gruppen. Jeg vil gerne understrege, at det dog ikke var gået, uden Jeres hjælp.

Ganløse by Night
Også i år havde vi en PR-stand på Ganløse by night, afholdt af Ganløse bylaug den sidste fredag i
august. Igen var vejret med bylauget og der var mange besøgende, også på vores stand. Vi gentog
succesen fra 2009, med tombolaen, hvilket i år var en stor succes, der indbragte gruppen ca. 5.000
kr. Vi sørgede ligeledes for vores egen kaffe, der var popcorn til børnene, samt en speciel afart af
”kongespillet”, hvor man ved hjælp af køller, seler, et par stærke spejderledere og et stort træ, kunne
kæmpe om, hvem der var bedst til at ”tage” kegler.
Standen var godt besøgt og der var mange, der fik et indblik i spejderarbejdet.
Liselund
I september fik vi omsider afholdt en Liselund dag. Vejret var igen med os, og der var et rigtigt godt
fremmøde fra forældregruppen. Der blev ryddet op, både indendørs og udendørs, beskåret træer og
buske, samt lavet siddepladser ved bålstedet. Der var en god frokost, med god og hyggelig stemning
Faktisk nåede vi alt på listen og alle der var med, skal have en stor tak fra bestyrelsen og lederne.
Lillebrorlodder
Også i 2010 deltog gruppen i salget af lillebrorlodder og igen med stor succes og vi gentager det
derfor i 2011.
Bak op om salget, det er vigtigt for os, set i lyset af, at det nu endegyldigt er slut med indtægter fra
aviserne.

Bestyrelsesformandens beretning udløste ingen spørgsmål eller kommentarer og blev taget til
efterretning.
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Ledergruppens beretning ved Gran og Obelix:
Beretningen aflægges ved først at gennemgå afholdte fælles arrangementer og derefter
grenenes.

Gruppeweekend / 13 - 14. marts.
Blev afholdt i lokalområde med overnatning i Polarhytten, temaet var ”Pirates of the Ganløsian”.

Sct. Georgs aften / 20. april
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor 2. års mulerne opførte skuespillet om Sankt Georg og
Dragen.

Fælles divisionsturnering / 24 – 25. april.
Blev afholdt i Gribskov, med fælles Sct. Georgs parade, hvorefter:
- Mikro- og minispejderne var på ridderløb, hvor de skulle vise at de kendte deres
”ridderkodeks”. Undervejs skulle de fremstille gral, kutte, ridderstander, kors og (kæp-)hest.
Efter turnering kom Ridderen af Dragen og slog dem alle til riddere.
- For Junior- og tropsspejderne var temaet ”DDS Murder Mustery” her skulle man opklare
mordet på en spejderchef.
De blev sendt på et løb hvor de ved hjælp af GPS’er skulle finde rundt til forskellige poster.
Her kunne de få ledetråde til at finde morderen ved at løse opgaverne. Til aftenens lejrbål
blev der holdt rettergang hvor der blev stemt på de mistænkte mordere og den – måske? –
skyldige fik sin hårde dom!
Fælles oprykning / 24. august
For alle spejdere en almindelig hverdags aften.
Under oprykningen var der fælles forældremøde, her var der også rigtig godt fremmøde. Hvilket
er utrolig givtigt for det daglige spejder arbejde, idet vi kunne tilkendegive hvilke forventninger
der stilles til det at være spejder og ikke mindst og til jer som forældre til en spejder.

Salg af Juleneg / 02. december.
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Salgsresultatet var rimeligt, når vejret tages i betragtning. Men det var nødvendigt at lave
efterfølgende salg i Knardrup og Slagslunde for at få udsolgt. Vi overvejer hvordan vi kan
optimere.

Der har været afholdt 4 ledermøder i løbet af året.

Ved gennemgang af grenenes beretning, nævnes antallet af spejdere og ledere. Lederne
præsenteres med den ansvarlige grenleder først.

Mikrogrenen / Musene. (6 – 8 år).
Pt. 17 spejdere og 5 ledere.
Gorm
Irene
Jakub
Kim
Marianne
Der er et fornuftigt fremmøde på cirka 15 børn hver gang.
Efterårssæsonen er gået med en række møder i skoven og Mikrotræf i Frederikssund.
Grenen fungerer ganske godt, der er et enkelt barn, hvor vi, i dialog med forældrene, arbejder
på at få tingene til at blive bedre.
Dette år er der 3 nye ledere og de har løst planlægningen af møder rigtig godt.
Der er 5 børn på venteliste som vi tager ind nu her og til marts. Gitte, der tidligere har været
med i lederteamet, vil starte med hendes barn til 1. marts.

Minigrenen / Bjørnene. (8 – 10 år).
Pt. 15 spejdere og 6 ledere.
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Henrik
Mette
Niels
Thomas
Mads
Bjørnene har i efteråret 2010 lagt mange kræfter i aktiviteterne i skoven og efter efterårsferien
på Liselund. Der er blevet arbejdet med stor iver og morskab omkring mange
spejderfærdigheder og taget mærker i kniv, sav, bål og førstehjælp. Desuden har de lagt mange
kræfter i hofdisciplinen pioner, især med knob og bygning med rafter, hvor der er blevet kørt
med stridsvogn, og derudover med kort og kompas, samt dyrekending. På samfundssiden blev
der gjort en stor indsats ved årets julenegs salg på trods af bidende frost. Et spændende efterår,
med god forberedelse for forårssæsonen.

Juniorgren / Mulerne. (10 – 13 år).
Pt. 22 spejdere (Ingen 3. års muler i år) og 5 ledere.
Tina (Gran)
Mikael (Surikat)
Ole Thomsen (Los)
Carsten
Ole (Obelix)
Vi deltog i diverse ting i foråret, så som gruppeweekend, Oak city m.m.
Vi fik lavet skuespil til sank George aften og byggede et tårn over flere møder i Knardrup.
Der var ca. 20 muler og 5 leder på Turøbund , vi tog af sted lige som sommeren kom.
Det blev en varm uge med masser af badning og sejlads.
Efter sommerferien sagde vi farvel til 3. års mulerne, det vil sige nu er vi 1. og 2. års.
Efteråret / vinter blev brugt til forskellige løb bland andet Walking rally, der dog sluttede i bil, det
var lidt for svært at finde vej i mørket, men vi prøver bare igen, denne gang i lys.
Vi var også på divi-tunering, her kom en af vores patruljer 3 plads og ved efterårets Junior-Træf
vandt vi retten til at have Pingo bamsen indtil PingoFodbold som blev afviklet for 14 dage siden.
Til sidst vil vi gerne rose mulerne for at tage opgaven med at lave et juleløb for bjørnene
alvorligt, det var så dejligt at se den iver der blev lagt for dagen, dog skal det lige siges at det
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også gik op for nogle af mulerne at det at planlægge og udføre et møde tager tid, ligegyldig om
man er spejder eller leder.

Troppen / Storspejderne. (13 – 16 år).
Pt. 9 spejdere og 4 ledere.
Arne (Virvar)
Karsten
Rasmus U.
Sheelag
Før oprykningen var der 2 i Troppen. Der rykkede 6 op og i løbet af året er der kommet en mere
til, så de nu er 9. Der har i gennemsnit været mindre end 1 afbud pr. mødedag.
Nogle er meget aktive for at få styr på møderne og at der ikke skal være for meget pjat. Der har
dog været enkelte møder der gik lidt for meget op i ”hat og briller”. Vi mangler stadig at finde ud
af hvor meget vi ledere skal blande os, da Troppen helst skal kunne afholde møderne selv.
Det lykkedes desværre ikke at få nogen med på PLAN (kursus for PL/PA i uge 42)i år.
Vi håbede på at kunne få dem med på Decemberfejden, men en fødselsdag trak mere. Så de
kom først af sted på et traditionelle Tropsløb i slutningen af januar – som hed Dinizulli.
Der udover har 3 spejdere været med til et Trops kursus/arrangement som Frederiksværk
gruppe afholdt i begyndelsen af januar.
Seniorerne / KlanVildmule. (16 - .. år).
Pt. 24 spejdere og heraf 2 ledere
Angela
Signe
Vi er nu 4 i klanen (Der er ikke rykket nye op).
Vi holder møde hver anden uge og har lavet meget forskellige ting både inde og ude bl.a. nogle
løb, bål, bygning med rafter osv. I november holdt vi kollektiv med spejderne og boede sammen
i spejderhytten i en uge.
Det er blandet hvor mange der kommer til møderne, da vi alle har ret travlt, så vi er der sjældent
alle sammen.
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I september måned var nogle af os på nathejk og vi også et par stykker på Forlev i
efterårsferien. Vi håber at kunne komme på lidt flere løb i fremtiden.

Øvrige.
Gruppen har 4 GA/GH tilknyttet, som assisterer efter behov.

Som afslutning på beretningen vil vi 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.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til ovenstående som blev taget til efterretning.

1c Fremlæggelse af regnskab og status for 2010 til godkendelse
Rune fremlagde de overordnede linier i regnskabet. Der er overskud i regnskabet, dels pga nogle
gode indtægter, samt lidt færre udgifter.
Under indtægter fremhævede Rune følgende: Der har været lidt færre medlemmer, men lidt større
kontingent har medført at posten ser fin ud. Der er desuden de vanlige tilskud fra Egedal kommune.
Der har været flere deltagere på ture og det har også givet en indtægtsøgning. Der er indtægter på
lillebror lodder, tombola og kræmmermarked. Disse erstatter i nogen grad de svindende indtægter på
avisindsamling (fremover forsvinder denne indtægt fuldkommen)
Under udgifter fremhævede Rune: lidt øgning på lederkurser, lidt færre udgifter på nyanskaffelser og
færre på gruppe aktiviteter,. Alt i alt lidt færre udgifter end budgetteret.
Samlet set har vi et overskud på 67.697 kr. Der var spørgsmål til dette fra salen. Kasserer forklarer at
det giver gruppen lidt større likviditet, men at det naturligvis ikke er meningen at gruppen skal give
vedvarende større overskud.
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Regnskab og status blev herefter godkendt.

1d Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling.

1e1 Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år.
Fremlagt af gruppeledelsen:

Indeværende udviklingsplan startede vi allerede med at arbejde på i begyndelsen af 2010.
Følgende 5 indsatsområder med deadline for implementering og ansvarlige personer blev
besluttet:
•
Skriftligt oplæg til debat om kvalitet kontra kvantitet i gruppens spejderarbejde.
Dette er 100 % gennemført.
•
Udfordrende aktiviteter/oplevelser, herunder udlandsrejse for trop og klan.
Dette er ikke gennemført – (kun tovholderen / klanlederen rejste ét år til Paris).
•
Leder kurser – fælles deltagelse i korpsets kurser på tværs af grenene.
15 % gennemført, men der forventninger om deltagelse på ”Uddannelsesmarked” i foråret.
•
Etablering af reoler med låger til telte, for at opnå mere plads i grenenes materiale rum.
10 % - er planlagt med assistance fra forældre.
•
Ombygning af bålpladsen så alle kan være der.
100 % gennemført også ved hjælp af forældre på Vedligeholdelsesdagen.
Næste tiltag på den kommende udviklingsplan starter vi op på Lederdagen den 26. marts
Der var ingen spørgsmål til ovenstående eller kommentarer til ovenstående, som blev taget til
efterretning.
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1e2 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
Fremlagt af gruppeledelsen
Gruppeweekend / 11 – 13. marts.
En egen fortolkning af ”Ringenes Herre” vil udspille sig i lokalområdet. Sedler er udleveret og
tilmeldingerne er forhåbentlig på ved ellers er det sidste chance den 4. marts.
Ved samme lejlighed afholder vi også Tænkedaq – så derfor husk at give Jeres ”poderne” 2,kroner med pr. påbegyndt spejder år.
Leder-/ bestyrelses dag / 26. marts.
Lidt på opleveren, noget til gruppen – vi skal lave vor næste udviklingsplan og også noget til
smagsløgene.
Salg af ”Lillebrors lodder” i perioden 31. marts – 22. maj
Vi kan kun igen opfordre alle til at bakke op, både hjemme, ved familiebesøg og på
arbejdspladserne.
Sct. Georgsaften / 26. april
Zoo-dag / 01. maj
Ganløse Kræmmermarked / 07.- 08. maj
Fælles divisionsturnering / 14 – 15. maj
Det forventes at alle grene deltager.
EgeTræf / 28 maj.
Et divisionsarrangement – hvor det Jer som forældre som deltager sammen spejderne og
eventuelle søskende.
Hvervning af nye medlemmer
Med succesen i baghovedet fra 2009, vil vi 2 eftermiddage før sommerferien stå på skolens
parkeringsplads for at hverve nye spejdere og ledere.
Ganløse by Night / 26. august.
Vi vil naturligvis være synlige med en fed aktivitet og tombola. Til dette arrangement kan vi bruge
frivillige forældre til at hjælpe til med at få etableret og fjernet vor bod/aktivitet.
Fælles opryknings aften / 23. august.
Som tidligere, også med forældremøde.
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Salg af Juleneg / (denne dato er endnu ikke fastsat)
Indsamling til Spejderhjælpen
--

Specielt for grenene:

Mikrogrenen / Musene.
Der er 5 børn på venteliste som vi tager ind nu her og til marts. Gitte, der tidligere har været
med i lederteamet, vil starte som leder med sit barn 1. marts.
I foråret har vi lagt et varieret program, hvoraf der kan nævnes aktiviteter som Sporløb, tema
”Jorden Rundt”, gips afstøbning, Bålmad og så naturligvis fisketur med Ravn.
Der ud over deltager musene på ZOO-dagen og divisionsturneringen.

Minigrenen / Bjørnene
Vi kunne godt være flere Bjørne og ved den kommende hvervning på skole inden sommerferien,
vil vi naturligvis gøre en ekstra indsat for at få flere ind til efter sommerferien.
Bjørnenes forår bliver præget af mange spændende disciplinforløb med anerkendende mærker
samt ture. Vi starter med et forløb i Kommunikation, hvor fokus er på gruppens ’stille’
kommunikation, noget af en udfordring for de altid glade og aktive børn; vi fortsætter med
Pionerforløb, hvor knobene for alvor skal stå deres prøve. Desuden skal der prøves kræfter med
rebslagning. Når det gode vejr kommer og skoven og Sct. Georg igen kalder, vil tiden gå med
fiskeri, og især de vigtige forberedelser med at lave redskaberne selv, så Naturbasisforløbet
kommer på plads. Mellem alt det lærerige skal vi naturligvis også på ture.
Det bliver et rigtigt spændende og lærerigt forår!

Juniorgrenen / Mulerne
Antallet af spejdere forventes at forblive stabilt.
Foråret vil gå med mange spejder færdigheder, som det fremgår af udsendte forårsprogram.
Vi forventer naturligvis også, at deltage i gruppens og divisionens arrangementer, samt Oak-City.
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Troppen / Storspejderne
Vore primære mål er:
- deltagelse på PLAN
- deltagelse i flere Tropsløb og arrangementer.
Seniorerne / KlanVildmule
Intet at berette

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til ovenstående. Planerne blev taget til efterretning.

1e3.

Vedtagelse af budget samt kontingent 2011

Ved kasserer Rune, som gennemgår hovedtrækkene i budgettet.
Der planlæges med et underskud på 17.000 , dette skyldes primært behov for større investeringer til
nye telte.
Bestyrelsen planlægger at bibeholde kontingent som i 2010.
Budgettet blev vedtaget enstemmigt.

1f.

Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere. Dette fastsættes.

1g1.

Valg af formand, kasserer og menig forældre til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Sonny Andersen, formand – ej på valg.
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Frank Gøttler (2 år)
Rune Jensen, kasserer - ej på valg.
Frank Gøttler valgtes.

1g2.

Valg af unge til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Signe T. Nielsen (2 år)
Sandra Fredsted modtager genvalg (2 år)
Karin Jønsson ej på valg.
Signe og Sandra genvalgtes.

1g3. Valg af ledere til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Ole Dalskov/Tina Rasmussen, Gruppeleder (2år) modtager genvalg.
Arne Raaschou (2 år ) modtager genvalg.
Rasmus Udsholt ej på valg
Rasmus Udsholt, Ole Dalskov og Tina Rasmussen genvalgtes.

1g4. Evt. valg af suppleanter
Ingen indstillede eller valgte.
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1h.

Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet:

Bestyrelsen indstiller:
Tina Rasmussen
Angela Heegaard
Ovennævnte valgtes.

1i.

Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet.

Bestyrelsen indstiller:
Janna Gerstrøm
Birgit Flensted Jensen
Mads Henriksen
Arne Raaschou
Tina Rasmussen
Birgit Flensted Jensen og Janna Gerstrøm meldte sig som forældrerepræsentanter og blev valgt.
Øvrige ovennævnte valgtes også.

1j.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen indstiller:
Steen Andersen, revisor (1 år)
Mette Hedegaard, revisorsuppleant (1 år)

Begge valgtes.
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1k.

Beretning fra større arrangementer

Ikke yderligere.

1l.
–

Eventuelt
Sonny fortalte om kræmmermarked. Der skal bruges 16 forældre der skal stå 2 og 2 samen i

boden i 2½ time. Der vil på et senere tidspunkt blive sendt en liste rundt som man kan skrive sig på.
–

Berit fortalte om Lillebrorlodder og opfordrer nogen til at melde sig til at overtage arbejdet

gradvist fra hende, da hun ikke længere har spejderbørn og derfor gerne vil trække sig fra arbejdet.
Berit vil gerne oplære afløsere.
–

Rune trækker sig til næste år som kasserer, da han ikke længere har spejderbørn og derfor

gerne vil trække sig fra arbejdet. Rune vil gerne oplære en afløser.
–

Søren Larsen fortalte om divisionen. Der er over 900 medlemmer. Han fortalte også om ”Eg-

vennen”, som uddeles til de grupper der har den største udvikling. Berettede desuden om diverse
aktiviteter i divisionen.
–

Ole sagde tak til Berit for 10 år, dels som leder, dels i bestyrelsen. Berit fik en fin gave af

gruppen og takkede for 10 indholdsrige og hyggelige år som voksenspejder.
–

Formand Sonny takkede af for god ro og orden til mødet.

Berit Enggaard Kaae, referent
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