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Referat	af	grupperådsmødet	tirsdag	d.	21.	februar	2012	

 
a) Valg af dirigent og referent 

 

Bestyrelsen foreslog som dirigent Søren Larsen (Divisionens repræsentant) og som referent Arne 

Raaschou 

Begge blev valgt. Søren startede med at sikre sig at mødet var lovligt indkaldt. 

 
b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

 

Bestyrelsesformandens beretning ved Sonny Andersen: 

 

Generelt 

 

Ebbe Skjalmssøn Gruppe har i 2011 desværre mistet medlemmer og mangler mus og bjørne. 

Bestyrelsen vil derfor i løbet af foråret invitere børnene fra Ganløse SFO ned på Liselund, for at 

give et indblik i, hvad spejderlivet indeholder. Vi har i den forbindelse mødt stor velvilje fra 

Ganløse SFO.  

Endvidere vil vi gerne opfordre de ældre spejdere, trop og klan, til at deltage i de lederkurser, DDS 

tilbyder. Det vil komme jer til gode resten af livet og bestyrelsen ser altid velvilligt på ansøgninger 

herom. 

Bestyrelsen har ligeledes deltaget i seminarer, afholdt på Ganløse Skole omkring mobning og 

trivsel generelt. 

 

Derudover har bestyrelsen i det forløbne år, fortrinsvis arbejdet med økonomien, vores 

indtjeningsmuligheder, ledersituationen, samt hvad vi gør ved vores efterhånden noget nedslidte 

materiel. I 2011 har vi anskaffet et ”mastesejl” til hvilket det er lykkedes os at få et pænt tilskud. 

Vi mangler dog stadig et par nye køkkentelte. Vi vil, som noget nyt, prøve at få rejst en 

”fundraising” gruppe blandt forældrene, for gennem denne vej, at bedre vor økonomi. 

 

Grupperådsmøde 2011 

 

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. 

 

Spejdere og søskende blev, under mødet, underholdt af ledere fra Stenlænderne, Stenløse. Vi 

underholdt ligeledes Stenlændernes børn, under deres grupperådsmøde. 
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Kræmmermarkedet 2011 

 

Den 1. lørdag og søndag i maj, deltog Ebbe Skjalmssøn Gruppe for 2. gang i det traditionsrige 

Ganløse kræmmermarked. Vi havde i år 2 stadepladser, så vi bedre synliggøre os, bl.a. ved en stor 

trefod med spejderbannere. Endvidere 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. 4.300 kr. 

over de 2 dage. Vi benyttede ligeledes også 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 igen understrege, at det 

ikke var gået, uden Jeres hjælp. Vi håber at vi i 2012 kan gentage succesen. 

 

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 2010, med tombolaen, hvilket i også år var en stor succes, der indbragte 

gruppen ca. 4.600 kr. Vi sørgede ligeledes for vores egen kaffe, der var popcorn til børnene, samt 

rodeotyren. 

Standen var godt besøgt og der var mange, der fik et indblik i spejderarbejdet. 

 

Liselund 

 

I har måske i lokalavisen læst artikler om, at kommunen vil nedlægge spejderhytter. DDS er 

indgået i en positiv dialog med kommunen vedrørende dette og kan oplyse, at Liselund ikke 

umiddelbart er i fare. Vi har fået nyt varmeanlæg og repareret dørene, så Liselund nu er blevet et 

bedre sted at opholde sig.  

I januar 2012 afholdt vi igen Liselund dag, hvor der igen blev ryddet op, opsat lys og målt op til 

skabe til udstyret. Vi har fået nyt varmeanlæg og repareret dørene, så Liselund nu er blevet et 

bedre sted at opholde sig. 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 2011 deltog gruppen i salget af lillebrorlodder og igen med stor succes og vi gentager det 

derfor i 2012. Vi nåede dog ikke helt det budgetterede og derfor: 

Bak op om salget, det er vigtigt for os med denne ekstra indtægt. 

 
Beretning fra ledergruppen 
 

Ole Dalskov gennemgik fælles afholdte arrangementer: 

 

Gruppeweekend / 12 - 13. marts. 

Blev afholdt i lokalområde med overnatning i Hytten Filialen, temaet var ”Ringenes Herre”. 

 

Sct. Georgs aften / 26. april 

Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor 2. års mulerne opførte skuespillet om Sankt Georg og 

Dragen. 
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Fælles divisionsturnering / 14 – 15. maj. 

Blev afholdt her ved Liselund og i Ganløse Eged skovene, med temaet jord, vand, luft og ild. 

Godt arrangement, selvom afslutningen blev lidt for dramatisk med kanoer på Bastrup sø i kraftig 

storm støj og lynnedslag i skoven. Mulerne løb med første pladsen. 

 

Divisionssommerlejr / 26. juni - 02. juli. 

Hele Ebbe Skjalmssøn var på Divisionssommerlejr på Gurredam. Troppen og mulerne tog af sted 

en dag tidligere end resten af gruppen. Det forgik nemlig på cykel, med en overnatning i Hillerød. 

 

Hele gruppen blev samlet i løbet af søndagen og teltene blev slået op, vi lå sammen næsten hele 

gruppen, dog ikke troppen. De sov sammen med tropsspejdere fra andre grupper i divisionen. 

 

Der var stor åbningsaften for hele lejren, hvor vi satte vores medbragte træklodser med påmalet 

tørklæde i egne farver ind i et stort symbol for hele lejren. Ved afslutning af lejren fik alle deres 

klods tilbage efter et meget vellykket besøg af en Hjemis bil og slåen på murbaljer. 

 

Musene tog hjem onsdag, derfor var der afslutning for dem tirsdag, hvor de også fik is. De havde 

blandt andet fået lavet nogle meget flotte T-shirts. 

 

Ugen forløb uden de store skader eller regnskyl, indtil vi nåede den sidste aften, men så kom det 

også for hele ugen, vores telte og grej var heldigvis kørt hjem. Vi overnattede alle i en stor bivuak 

og nogle vågnede med våde poser/tøj, men pyt vi skulle jo hjem. 

 

Fælles oprykning / 23. 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 / 26.november. 

Første gang vi ikke afholdt det en hverdagsaften, men lørdag formiddag hvor mange var ude for 

at handle. Hvilket resultatet også bar præg af - vi har mange neg til næste gang, hvor vi vil sælge 

lørdag eftermiddag. 

 

Der har været afholdt 4 ledermøder i løbet af året. 

 

Tina Rasmussen gennemgik herefter grenenes beretninger: 

 

Mikrogrenen / Musene.  (6 – 8 år). 

Pt. 12 spejdere og 3 ledere. 

Gitte, Jakub, Carsten og Irene (på barsel) 

 

Vi startede med at deltage i gruppeweekenden. Det var en rigtig god tur. Hvor vi deltog med ca. 

10-12 spejder og to leder. 

I feb/marts tog vi et par nye spejdere ind og en enkelt leder så vi kom op på 6 leder og ca. 18 

spejder. 

Derefter lavede vi mad over bål, var ude og fiske, ”tog jorden rundt” tog 5 Km s mærke og solgte 

lillebror lodder. 

Så deltog vi i Zoo-dagen hvor vejret virkelig var perfekt. 

Vi deltog i divisionsturneringen hvor vores ene bande vandt. 
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I sommers deltog vi i en halv sommerlejr på Gurredam med 10-12 spejdere.  

I efteråret har vi deltaget i mikro-dagen med Lucky Luke, som foregik i Slangerup. 

Derudover har vi arbejdet med knob, besnøringer, kastaniedyr, shelterbygning, 

mørkevandringsolgt juleneg og lavet nisser af træ.  

I 2012 har vi lavet bålkappe og siddeunderlag.  

Vi sagde farvel til tre leder der er rykket op og en der er gået på barsel. 

Så i perioden fra sommerferien til efterårs ferien var vi to leder med hjælp af en mule. 

Efter efterårsferien startede vores tredje leder op. Det resulterede i at vi undgik meget uro på 

møderne. 

 

 

Minigrenen / Bjørnene.  (8 – 10 år). 

Pt. 15 spejdere og 5 ledere. 

Gorm (Ravn), Henrik, Kim, Mads og Marianne 

 

Der kom en meget stor gruppe nye bjørne op efter sommerferien. 

 

Efterårssæsonen er gået med en oprykningstur, hvor vi var ude at gå 10 km, havde bål om 

aftenen og gav ord på at være gode spejdere. Vi har været ved Gulbjergmose hvor vi fiskede, 

legede på øen og sejlede i kano. Og de mange nye bjørne har taget knivbevis og vi har snittet i 

græskar. Vi har været til Minitræf i Frederikssund, hvor temaet var Lucky Luke. 

 

Lederne har fået lagt et godt program for foråret. Vi skal i næste halvår udnytte at det er blevet 

vinter og gøre alt det man kun kan om vinteren, vi skal arbejde med kort og kompas og vi skal 

lege en hel masse. 

 

Grenen fungerer rigtigt godt. Dette år er der 1 ny leder og lederne har løst planlægningen af 

møder rigtig godt. 

 

Juniorgren / Mulerne.  (10 – 13 år). 

Pt. 20 spejdere (Ingen 3. års muler i år) og 6 + 1 ledere. 

Tina (Gran), Carsten, Niels F., Ole Thomsen (Los), Thomas D., Thomas H. + Ole (Obelix) 

 

De er meget aktive og mødestabile muler. 

Vi er 7 leder tilknyttet grenen, det lyder af meget, men ikke alle kommer hver gang, nogle 

kommer når der er et behov.  

Vi startede efter sommerferien med at bygge i Knardrup over 3 møder Mulerne fik bygget nogle 

rigtig flotte bivuakker oppe i træerne, hvor der var plads til at lave bål under. Vi afsluttede med at 

holde opryknings weekend, hvor mulerne selv stod for at lave mad og lægge presninger på, så de 

kunne sove oppe i træerne. Dette klarede de i fint stil. 

Vi har deltaget i diverse løb både divisionen, Sch. Georgs gilderne, Oak City m.m. hvor vi har fået 

pæne placeringer. 

Vi have 13 muler med på December fighten, de var super seje. Vi startede fredag aften og var på 

løb i skoven hele natten, vi var først i poserne ca. kl. 4 om morgen. Op igen ca. 8.00. morgenmad, 

så på by løb til sidst på eftermiddagen. Så var der julemad og julehygge, efterfulgt af fest, i 

poserne ca. kl.24.00. Søndag morgen op kl. 8.30. oprydning og rettergang. Hjem ved 12 tiden. På 

dette tidspunkt var mulerne og leder pænt brugte, men stor ros til alle mulerne, de var bare seje 

og 2 meter høje da de tog hjem.. 
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Troppen / Storspejderne.  (13 – 16 år). 

Pt. 14 spejdere og 5 ledere. 

Arne, Angela, Erik, Gudrun, Mads og Niels B. 

 

Vi har i løbet af året haft 4 udmeldinger så vi nu er 14 spejdere i 3 patruljer i Troppen. De fleste 

møder stabilt op til næsten alle møder. 

Lederbemandingen er rigtig god. Arne står for det administrative og kommer til så mange af 

møderne som muligt. Gudrun og Angela står for det meste planlægning og Mads og nu også Niels 

hjælper til. Derudover har Erik Preuthun hjulpet med idéer og enkelte af møderne. 

Det er stadig vanskeligt at få dem til selv at stå for at planlægge møder, men vi prøver stadig. 

Det lykkedes som sædvanlig ikke at få nogen med på PLAN i år – de ville hellere deltage i 

Klubbens udlandsrejse. 

Der har været en patrulje med på Nathejk – super succes. Vi havde 2 patruljer med på 

Decemberfejden og 1 patrulje til Dinizuli (sidste weekend i januar). 

 

Seniorerne / Klan Vildmule.  (16 - ..  år). 

Pt. 21 spejdere og heraf 2 ledere 

Angela og Signe 

 

Siden sidste grupperådsmøde har klanen vokset med nogle stykker, vi er nu 6 aktive klan 

spejdere. Største delen deltog i WSJ 2011 i Sverige i sommers, det var en dejlig oplevelse og kan 

sagtens rekommanderes. I efteråret ar vi bl.a. gennem ført et kollektiv samt samtlige møder med 

alt fra besnøringer til koder, vi har deltaget i fællesklanmøder i divisionen og vi har også deltaget i 

Seniortræf i november. 

 

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. 

 

Beretningerne blev taget til efterretning uden kommentarer. 

 
c) Fremlæggelse af regnskab og status for 2011 til godkendelse 

 

Ole Dalskov gennemgik regnskabet uden mange kommentarer fra forsamlingen. Ang. punktet 

Driftstilskud (hytteleje, lejrleje etc.) nævnte Ole at den manglende indtægt på ca. 6.000 

modsvaredes af tilsvarende mindre udgifter fordi turene havde været billigere end budgetteret. 

 
d) Behandling af indkomne forslag 

 

Sonny havde ingen forslag modtaget 
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e1) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hov edindsatsområder for indeværende år, 
       herunder Spejdernes Lejr 2012 

 

Indeværende udviklingsplan startede vi allerede med at arbejde på i begyndelsen af 2011. 

 

Følgende 5 indsatsområder med deadline for implementering og ansvarlige personer blev 

besluttet: 

 

• Basale spejderfærdigheder - At give spejderne mere udfordrende oplevelser 

Dette er 25 % gennemført 

• Videns deling - Skabe økonomisk grundlag for gruppen og videregivelse af dokumentation og 

erfaring. 

Det er henholdsvis 50 og 100 % gennemført. 

• Øget forældre deltagelse bl.a. i kræmmermarked - For at aflaste ledergruppen. 

75 % gennemført. 

• Fastholdelse af troppen - DEMO arrangement. 

100 % 

• Introforløb for nye ledere - info svarende til behov på givet tidspunkt (som 3-trins raket) 

50 % gennemført (teorien er lavet, men ikke afprøvet) 

 

Næste tiltag på den kommende udviklingsplan starter vi op på Lederdagen den 02. juni. 

 
e2) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, sp ejderarbejde mv. 

 

Ole Dalskov gennemgik planer fra ledergruppen 2012/2013: 

 

Sjov med SPEJD og SFO / 27. februar og 01. marts. 

En hvervning i samarbejde med SFO, for at få flere mikroer og minier og naturligvis også ledere. 

Den 27/2 - nu på mandag er det for 2. og 3. klasse 

Den 1/3 en torsdag for 0. og 1. klasse 

 

Juletur / 02. - 04. marts. 

Et traditionsrigt arrangement som seniorerne arrangerer for tropsspejdere og ledere, hvor 

spejderne altid taber. 

Så derfor denne opfordring til troppen - MELD dig til og hjælpe dine kammerater. 

 

Gruppeweekend / 24 – 25. marts. 

Som alle allerede er bekendt med, idet invitationerne er udsendt. 

Inviteres forældre og søskende med på hele Ebbe Skjalmssøns gruppeweekend. 

Med temaet ”De Søfarende”. HUSK der er deadline for tilmelding den 01. marts. 

 

Leder-/ bestyrelses dag / 02. juni. 

Lidt på opleveren, noget til gruppen – vi skal lave vor næste udviklingsplan og også noget til 

smagsløgene. 

 

Salg af ”Lillebrors lodder” i perioden 29. marts – 20. maj 

Vi kan kun igen opfordre alle til at bakke op, både hjemme, ved familiebesøg og på 

arbejdspladserne. 

 

Fælles divisionsturnering  / 21 – 22. april 

Det forventes at alle grene deltager. 
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Sct. Georgsaften / 24. april 

Og denne gang er det lederne, som skal forestå skuespillet om Sankt Georg og Dragen. 

 

Zoo-dag / 29. april 

 

Ganløse Kræmmermarked / 05.- 06. maj 

 

Spejdernes Lejr 2012 / 21. - (25) 29. juli 

Invitationerne er udsendt og der er deadline for tilmelding den 01. marts 

Der vil blive afholdt fælles informationsmøde, når alle de praktiske detaljer om transport m.m. er 

afklaret. 

 

Ganløse by Night / 24. 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 / 28. august. 

Som tidligere, også med forældremøde. 

 

Herefter gennemgik Tina Rasmussen de enkelte grenes planer: 

 

Mikrogrenen / Musene. 

 

Vi ønsker flere spejdere, ikke mindst fra børnehaveklasserne og derfor ser vi frem til før omtalte 

hvervning sammen med SFO den. 1/3. 

Der ud over deltager musene på ZOO-dagen og divisionsturneringen. 

 

Minigrenen / Bjørnene. 

 

Vi ønsker flere spejdere, ikke mindst fra 3.klasserne og derfor ser vi frem til før omtalte hvervning 

sammen med SFO den. 27/2. 

Som vi hørte ved beretningen - Lederne har fået lagt et godt program for foråret. Vi skal i næste 

halvår udnytte at det er blevet vinter og gøre alt det man kun kan om vinteren, vi skal arbejde 

med kort og kompas og vi skal lege en hel masse. 

 

Juniorgrenen / Mulerne. 

 

Antallet af spejdere forventes at forblive stabilt. 

I foråret vil vi arbejde med blandt andet: udvikle patruljeliv, selvstændighed, kort og kompas m.m. 

Ligeledes deltager vi i alle de fælles ting, vi kan overkomme. 

 

Troppen / Storspejderne. 

 

De primære mål er at få flere til 

- at stå for møde planlægning 

- at deltage på PLAN 

- at deltage i flere Tropsløb 

 

 



 
 

 

 

 

Side 8 af 10 
 

Ebbe Skjalmssøn Gruppe  
Toftekildevej 2, Ganløse 

3660 Stenløse 
www.ebbeskjalmssoen.dk 

Seniorerne / Klan Vildmule. 

 

Vi er i fuldgang med at planlægge juleturen, der bliver holdt i marts, for ledere og trop. Til foråret 

skal planlægger vi møder for hinanden, og til sommer har vi planer om at deltage i Spejdernes lejr 

2012. 

 
e3) Vedtagelse af budget samt kontingent 2012 

 

Ole Dalskov gennemgik budgettet med kommentarer til 

• medlemskontingent, korps- og divisionskontingent, som er sat højere end i regnskabet 

for 2011, idet vi gør en del ud af at hverve flere medlemmer i år, samt til 

• udgift til fælles sommerlejr, Spejdernes Lejr 2012, som bliver meget dyr for gruppen. Vi 

har som følge heraf budgetteret med underskud i 2012 

• der er ikke budgetteret med indtægt ved fundraising, da vi ikke kan vide om det vil lykkes 

at skaffe midler ad den vej 

Søren Larsen bemærkede, at det er nødvendigt med en kapital på minimum 100.000 for en 

gruppe på vores størrelse, da vores økonomi ellers kunne gå i minus i forbindelse med større 

arrangementer. 

Kontingentet blev foreslået fastholdt på samme pris som i 2011. 

Budget og kontingent blev godkendt. 

 
f) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

 

I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere. 

Det blev vedtaget at fortsætte uændret. 

 
g1) Valg af formand, kasserer og menig forældre til  bestyrelsen 

 

Bestyrelsen indstiller: 

Mette Bergholdt, formand (2 år) 

Sonny Andersen, formand - modtager valg som kasserer (2 år) 

Frank Gøttler - ej på valg 

Rune Jensen, kasserer - modtager IKKE genvalg 

 

Mette og Sonny blev enstemmigt valgt 

 
g2) Valg af unge til bestyrelsen 

 

Bestyrelsen indstiller: 

Signe T. Nielsen - ej på valg 

Sandra Fredsted - ej på valg 

Karin Jønsson - modtager IKKE genvalg 

Majbritt Christensen (2 år) 

 

Majbritt blev enstemmigt valgt 
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g3) Valg af ledere til bestyrelsen 
 

Bestyrelsen indstiller: 

Ole Dalskov/Tina Rasmussen, Gruppeleder (2 år) - ej på valg 

Arne Raaschou (2 år) - ej på valg 

Rasmus Udsholt - modtager IKKE genvalg 

Jakub Medonos (2år) 

 

Jakub blev enstemmigt valgt 

 
g4) Evt. valg af suppleanter 

 

Niels Baumann stillede op og blev enstemmigt valgt 

 
h) Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet: 

 

Bestyrelsen indstiller: 

Tina Rasmussen 

Angela Heegaard 

 

Tina og Angela blev enstemmigt valgt 

 
i) Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet. 

 

Bestyrelsen indstiller: 

Forældrerepræsentant 

Forældrerepræsentant 

Mads Henriksen 

Arne Raaschou 

Tina Rasmussen 

 

Frank Gøttler og Søren Vestergaard stillede op som forældrerepræsentanter 

Frank, Søren, Mads, Arne og Tina blev enstemmigt valgt 

 
j) Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

Bestyrelsen indstiller: 

Steen Andersen, revisor (1 år) 

Rune Jensen (1 år) 

 

Steen og Rune blev enstemmigt valgt 

 
k) Beretning fra større arrangementer 

 

Ingen arrangementer nævnt (se i øvrigt Beretning fra ledergruppen, pkt. b) 

 
l) Eventuelt 

 

Frank Gøttler bad om ordet for at promovere for forældrestøtte for at aflaste lederne i 

forbindelse med kræmmermarkedet, en opgave som der er specielt brug for i år for at hjælpe på 

økonomien. Frank vil senere udsende en mail om samme til forældregruppen. 
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Ebbe Skjalmssøn Gruppe  
Toftekildevej 2, Ganløse 

3660 Stenløse 
www.ebbeskjalmssoen.dk 

 

Søren Larsen bad om ordet for at orientere om Divisionens funktion. Herunder: 

- Omfatter 12 grupper i Halsnæs, Frederikssund og Egedal kommuner 

- Uddeler hvert år en EGVEN til den gruppe der har udviklet sig mest. Den er indtil nu uddelt til 

Kong Svend, Knud Rasmussen og Erik Ejegod grupper 

- Kommende divisionsarrangementer for spejdere: 

o Divisionsturnering d. 21. - 22. april 

o Grentræf i oktober 

- Kommende divisionsarrangementer i øvrigt: 

o Divisionsrådsmøde d. 27. april med mad og underholdning 

o Kursus for bestyrelsesmedlemmer d. 16. april 

o Ege Træf d. 22. september – også for forældre og pårørende 

o Inspirations- og kursusaften for ledere i september og november 

- Arrangerer ”Temadage” for at få flere spejdere til at deltage i PLAN-kurserne, første gang d. 

1. september 

- Udsender jævnligt nyhedsbrev hvor dette og andet bliver omtalt. Udsendes ud fra adresser i 

Blåt Medlem – husk at vedligeholde mail-adresserne! 

 

Ole Dalskov bad om ordet for at uddele gaver til Rasmus Udsholt og Karin Jønsson som tak for 

deres flerårige arbejde i gruppens bestyrelse. 

 

Sonny takkede for det fine fremmødet og afsluttede herefter mødet. 

 

Arne Raaschou 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesformand: 

 

 

 

  

Sonny Andersen Dato 

 

 

 

Dirigent: 

 

 

 

  

Søren Larsen Dato 

 


