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GRUPPERÅDSMØDE D. 20. FEBRUAR 2007
REFERAT

1 a Valg af dirigent og referent:
Alice Linning blev valgt som dirigent, Berit Enggaard Kaae som referent. Dirigenten
konstaterede, at mødet ifølge vedtægterne var lovligt indkaldt med tre ugers varsel med
udsendelse af dagsorden og regnskab.
Til stede var Alice Linning fra divisionen, 5 bestyrelsesmedlemmer, 8 udvalgsmedlemmer, 10
ledere og 14 forældre.
1 b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
Formandsberetning v. formand Finn Staal
Generelt
Ebbe Skjalmssøn Gruppe har også i 2006 været en velfungerende spejdergruppe med mange
aktive spejdere, frivillige ledere samt forældre tilknyttet bestyrelse og udvalg. Der har dog i år
været brugt mere tid på at få ”lederkabalen” til at gå op samt at finde frivillige forældre til at
varetage civile opgaver end de forgående år. Som for øvrige frivillige organisationer, har vi også
svært ved at finde forældre, som er villige til at bruge lidt fritid på spejderarbejde.
Arbejdet i bestyrelsen har i hovedtræk drejet sig om økonomi, ledersituationen samt
kommunesammenlægning.
Grupperådsmøde 2006
Som de foregående 2 år startede vi med fællesspisning og efterfølgende grupperådsmøde for
forældre, ledere og unge. Spejderne blev ”underholdt” af ledere fra Erik Ejegod Gruppen fra
Slangerup. Tilsvarende sørger Ebbe Skjalmssøn Gruppe for at beskæftige Erik Ejegod
spejderne, når deres gruppe holder rådsmøde.
Sankt Hans aften
Igen en aften med fornuftigt vejr, båltale af Ole Sejr Olsen, Lions Ganløse samt flot fremmøde af
Ganløseborgere og andre interesserede. Arrangementet gav et tilskud til gruppens økonomi på
kr. 3.500,00.
Skjalm Online/hjemmesiden
Hjemmesiden lever stadig et stille liv og den forventede revision blev ikke gennemført i 2006. Vi
håber på en ændring af opsætning og håndtering i 1. halvår 2007.
Liselund
Planerne om at inddrage gruppens lokaler som en del af Assergårdens omlægning/-bygning blev
ikke gennemført, men vi afventer nu at se hvor meget, gruppen skal afgive af baghaven.
Herudover bød 2006 på nyt køkken, som Liselund udvalgt ydede en flot indsats for at få sat op.
Kommunesammenlægning
I forlængelse af møder i 2005 samt udarbejdelse af et fælles oplæg fra alle spejdergrupper til
fremtidig tilskudsmodel og samarbejdsform for Egedal kommune, blev følgende vedtaget for den
nye kommune:
•

Oprettelse af et Børne- og Ungdomssamråd (kaldet BUS) med repræsentanterne fra
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kommune og grupper
Oprettelse af et Folkeoplysningsudvalg
En tilskudsmodel, der baserer sig på et fast tilskud pr. spejder, dog vægtet i forhold til
aldersgrupper.

Ovenstående betød, at spejdergrupperne i Egedal Kommune etablerede et fælles Børne- og
Ungdomssamråd, hvor Ebbe Skjalmssøn Gruppe deltager med en spejder- samt en
forældrerepræsentant. Rådet mødes ca. 4 gange om året.
Aviser
Avisindsamlingerne blev som i de foregående år gennemført således, at spejderforældrene blev
tildelt en fast indsamlingsdag hvert år. Denne fremgangsmåde har igen fungeret godt, så
ordningen forsættes i 2007.
Vi fik sammen med Stenlænderne (DDS i Stenløse) aftalen om indsamling af aviser forlænget
med Stenløse Kommune frem til 31.12.2009, men hvad, der herefter sker, er uvist.
Formandens beretning blev enstemmigt taget til efterretning

Beretning ved gruppeleder Ole Dalskov:
Beretningen aflægges ved først at gennemgå afholdte fælles arrangementer og derefter grenenes.
Gruppeweekend / 31. marts - 2. april.
Blev afholdt på Colleruphus ved Gl. Holte, med deltagelse af alle grene.
Temaet var Besættelsestiden, hvor spejderne skulle samarbejde i modstandsgrupper mod den onde
besættelsesmagt (Klanen). Det var et særdeles godt forberedt og afviklet arrangement med masser
af effekter.
Sct. Georgs aften / 25. april
Bastrup Slotsruin måtte ligge jord til en uforglemmelig aften, hvor troppen opførte skuespillet om
Sankt Georg og Dragen - det var så populært at de var nødt til at fremføre det 3 gange i træk! (Først
normalt, så meget langsomt og sidst superhurtigt).
Fælles divisionsturnering / 12 – 14. maj (St. Bededagsferien)
Blev afholdt her i området og på Liselund, hvor Ebbe Skjalmssøn næste gjorde rent bord ved at vinde
både juniorernes og troppens turnering.
Spejd for en Dag / 26. august
For første gang ét 1-dags arrangement - hvor det gik ud på at ”spille og lege” for alle. Til forskel
for tidligere år, kunne der denne gang lægges vægt på sammenvære med forældrene under hele
arrangementet, idet der ikke var oprykning.
Opryknings weekend / 23 – 24. september
Som nyt i år samledes alle spejdere lørdag formiddag til fælles oprykning, hvorefter de enkelte
grene forsatte på egne arrangementer med tilhørende ceremonier.
Salg af Juleneg / 30. november.
Vi kunne sende 6.500,- til Spejderhjælpen, hvilket er det bedste resultat ind til dato
Der har været afholdt 4 ledermøder - en brandøvelse for junior og opefter og ét arrangement for
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ledere, bestyrelse, udvalg og seniorer den 30. september.
Ved gennemgang af grenenes beretning, nævnes antallet af spejdere og ledere. Lederne
præsenteres med den ansvarlige grenleder først.
Mikrogrenen / Musene. (6 – 8 år)
Pt. 11 spejdere og 3 ledere:
Tina (Gran)
Gorm
Ole Skovgaard
VI deltog i zoo dagen som vi plejer, det var en god og rar dag med stor opbagning fra forældrene (vi
måtte sige nej til nogle der ville hjælpe).
Sommerlejren forgik på Nekselø, hvor vi var udsat for alt slags vejr lige fra dejlig sol og badning til
heldagsregn og regntøj. Det var en positiv oplevelse ingen tog hjem med hjemve, der blev tvært imod
spurt om vi ikke kunne være af sted i 1000 dage næste gang. Vi prøvede at slå reb og fik også et fint
reb med hjem og vi malede vores medbragte T-shirts. Alle deltog i alt lige fra madlavning til
lokumstømning uden brok.
Vi deltog traditionen tro i åres mikrodag, der blev afholdt i Slangerup. Temaet var orker og trolde, vi
havde fået nogle rollespiller til at komme ud og hjælpe os. Dagen sluttede med saft, boller og et
mærke.
Mærket var i år tegnet af Benjamin (Bænkebider).

Minigrenen / Bjørnene. (8 – 10 år)
Pt. 21 spejdere og 5 ledere:
Tina (Gran)
Mikael (Surikat)
Benjamin (Bænkebider)
Ole (Los)
Carsten
I foråret deltog bjørnene i ZOO-dag, Oak-City og Sommerlejren blev holdt i pinsen.
Vi måtte sige farvel til nærmest hele lederstaben (Nina, Allan, Berit, Camilla, Casper og nu også
Linda) – kun Benjamin magtede at forsætte.
Grundet denne store udskiftning har vi efter oprykningen måttet afvikle Mus- og Bjørnemøder
samme ugedag (mandag).
Der er i løbet af efteråret blevet lavet bander, med både stander og banderåb.
Mulerne lavet traditionen tro et løb i december for bjørnene, hvilken vi gerne vil takke for.
Bjørnene selv har afholdt et naturløb, som blev gennem ført med fyr og klem, da der var præmier
at vinde. Præmierne var noget til at hænge på bandernes standere.
Der er også blevet lavet morse apparater, som vi skal bruge.
Fremmøde procenten har været næsten 100 %.
Vi håber på forsat at have en stabil Bjørne gren, med tak for lån af Jeres unger.
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Juniorgren / Mulerne. (10 – 13 år)
Pt. 15 spejdere og 5 ledere:
Elisabeth (Mus)
Arne (Virvar)
Berit (Rævepels)
Michael (Fritte)
Ole (Obelix)
Grenen bestod i februar/2006 af 3 patruljer - hovedsagelig af 1. års Juniorer, hvilket var et problem da
der var meget få til at lære/vise hvordan man plejede at gøre tingene.
Efter oprykningen september/2006 af 4 patruljer hvoraf de 13 nu var 2. års juniorer, dog måtte sige
farvel til 3 siden da.
Der har i år ikke været en egentlig 3. års patrulje.
Til uge møderne har vi blandt meget andet, arbejdet med følgende;
• Afblegede og graveret knogler til tørklæde-ringe,
• Kort og kompas. På et lørdagsmøde, som lederne synes er en god måde at lære det på.
• Skovløb – bål og kort og kompas
• Bål, sterinbomber og Pioner (tre-buk)
• ”Stjernetid” (deres egen møde ca. 1 gang om måneden), valgte hver patrulje en opgave;
• Lave en tømmerflåde (- den mangler at blive søsat),
• Finde ud af hvor tingene kommer fra (fødekæden med udgangspunkt i Æbler),
• Planlægge en fest incl. at dryppe lys m.m.
• Klargøre til en tur ved at øve at tænde bål, checke telt.
• Lave taburetter vha. Kulsø. Ikke alle blev desværre færdige med deres taburet inden
oprykningsturen
• ”Månedens natur” blev indført, som et tilbagevendende 5 minutters indslag om den aktuelle
natur.
• Økse, sav, Kniv blev trænet og de fik mærker til at vise at de må benytte økse (+ sav og kniv)
• Raket møder, hvor de lærer at gå fra ”Idé” via ”Udvælgelse” og ”planlægning” til at
”Realisere”.
• Planlagde og afholdte Juleløb for Bjørnene
• Håndelag med enten at snitte/støbe et totem (vedhæng) eller lave viking smykker.
Af ture og arrangementer kan nævnes;
• Overlevelsestur syd for Jyllinge. Hvor støvler og rygsække blev afprøvet før sommerlejeren.
Det var en god tur, hvor vi var heldige med vejret, god bål mad og overnatning i 2 sheltere.
Toiletforholdene havde visse mangler…(12 juniorer, 3-4 ledere)
• Oak city rally – sæbekasse løb fra Farum station til Egemose Centeret var en våd -, men
endnu engang en sjov fornøjelse.
• Sommerlejeren gik til Bornholm – Rømeregård spejdercenter. Vi havde en dejlig lejr med en
god stemning både i udførsel af pligter og leg - storm og sol – sej vandre tur til Hammershus
og lækker strandtur. Vi fik lavet en vel fungerende lejrplads, hvor alle lærte meget mere om
telte, bål, brug af knob og økse (12 spejdere, 3-4 ledere)
• Pingo OL, blev afholdt i Frederikssund med de øvrige Juniorer i Ege division. Vi vandt både
”Pingo OL” og ”Pingo Stafetten.”
• Oprykningsweekenden, hvor 6 bjørne blev til 1. års Muler og tog med de øvrige nu 2. års
Muler på cykeltur i omegnen for at havne i en hytte ved Hestetangshuse. Det var en hyggelig
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måde at lære hinanden at kende. Nogle forældre kom ud med aftensmaden – hvilket var en
stor hjælp, TAK! (19 juniorer)
Decemberfejden 2006. Var for de få rå - altså kun for 2. års Mulerne. Det var en sej tur, hvor
Juniorerne og Hængemulerne fik noget med hjem at tygge på. Heldigvis var der fest den ene
aften. (6 juniorer)
Pingo Fodbold. Der var 12 hold fra Ege division som spillede mod hinanden. Nogen var mere
medrevet end andre, men slik var der massere af og i alt beskedenhed vandt vi igen! (8
juniorer)

Troppen / Storspejderne. (13 – 17 år).
Pt. 10 spejdere og 2 ledere:
Liselotte (Kaktus),
Astrid
Troppen startede med at være 2 patruljer (Bæver + Egern) – de planlage selv deres aktiviteter for
møderne. En gang om måneden havde vi fællesmøde (tropsmøder) hvor forskellige ting blev vendt.
Her er nogle af de ting troppen har foretaget sig:
•
•
•
•
•
•
•

Morse, lavet lys, fisketur, Oak city, bygge med rafter, drikke te, hygge og lavet mad.
De brugte også en del møder på at tegne og bygge en båd af gran. Alle disse møder endte
med, at Troppen fik en tur til Ishøj, hvor de skulle bygge en båd og derefter sejle af sted på
Vejleå, de kom desværre ikke så langt – men det bliver måske bedre til næste år.
De planlage også selv deres cykeltur (sommerlejr). Hele turen foregik på Falster og omegn –
en rigtig hyggelig tur for alle.
Efter sommerferien – skulle der ske noget nyt NU skulle troppens navn ændres til
PRINSESSERNE og en stor patrulje. Ligeledes besluttede troppen at de ville sy nogle ny
”prinsessetørklæder” bordeaux/lyserøde med en flot guldkrone på snippen.
Hovedparten af spejderne deltog PL/A kurser (som er lederkurser for unge) i efterårsferien.
De var også på den meget omtalte tur - Nathejk, som ikke var for pattebørn. Ligeledes deltog
de også på Decemberfejden.
Hele troppen havde i uge 4 kollektiv på Liselund. De startede søndag og sluttede igen lørdag
ved middagstid. De klarede selv al indkøb, madlavning, lektier, o.s.v. En rigtig vellykket
kollektivuge, som mange gerne vil gentage flere gange om året!

Seniorerne / KlanVildmule. (17 - .. år).
Pt. 22 spejdere og heraf 3 ledere:
Astrid
Karsten
Rasmus

Klanen har gennem det sidste år haft rigtigt mange ting at se til. Dels har vi deltaget i en hel del
af de traditionelle arrangementer som Zoo-dag, Ud i det Lysegrønne, Mølleåssejlads, Nathejk,
Sølvøkseløb og Alligatorløb. Derudover har klanen været med til fejre af divisionens
arrangementer, heriblandt Spadeløb og Divi-klanmøder.
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Klan Vildmules sommerlejr bestod i en kombineret kano- og vandretur i Sverige og der var 16
seniorer som deltog.
Sidst men absolut ikke mindst så har klanen afholdt sine egne møder en gang om måneden,
herunder et særligt GPS-løb. For øjeblikket arbejdes der hårdt på planlægningen af en
oplevelsesrig weekendtur for gruppens tropsspejdere og ledere.
I efteråret blev der afholdt et større klanmøde med stort fremmøde, hvor grenens fremtid,
optagelse/modtagelse af kommende spejdere og planner for mødeaktivitet blev debatteret.
Resultatet af dette blev at der afholdes ét fast månedsmøde (sidste tirsdag i måneden) og ”klandag”
hvert ½ år – førstegang den. 18 marts i forbindelse med Gruppeweekenden.
M.h.t. oprykning til klanen bliver Sandra og Gudrun løbende informeret og vil ligeledes få muligheden
for at deltage i klanen møder og arrangementer.

Øvrige.
1 Gruppeassistent – Bente
4 Gruppehjælpere – nogen mere aktive end andre.
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.
Ligeledes vil jeg for sidste gang takke vor tidligere støtte gruppe ”Skjalm Hviderne” – som det heraf
fremgår ønsker disse at stoppe efter mange års tro tjeneste.
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.
Gruppelederens beretning blev enstemmigt taget til efterretning.
1.c Fremlæggelse af regnskab og status for 2006 til godkendelse
Kasserer Rune Jensen, gennemgik regnskab og status med fokus på de tal der afveg fra det
budgetterede. Regnskabet endte med et resultat på 486 kr. Der var ingen spørgsmål til
regnskabet.
Regnskab og status godkendtes herefter.

1.d Behandling af indkomne forslag:
Ingen forslag at behandle.

1.e1 Forelæggelse af planer for 2007- 2008:
Ole Dalskov fortalte om gruppens fælles planer, som skitseret ser ud som følger:
Der skal afholdes flere arrangementer i forbindelse med spejderbevægelsens 100-års dag,
herunder uddeling af spejderarmbånd, afholdelse af sunrise-arrangement, samt Reload i
Roskilde hvor man forventer et fremmøde på 40.000 spejdere. Der skal afholdes
gruppeweekend, div-turnering med zootur, divi-sommerlejr, Ganløse-by-night, Spejd for en dag,
oprykningsweekend og salg af juleneg.
Grenene blev herefter gennemgået og det fremgik at man forventer stabilt antal spejdere i de

DDS

2. marts 2007

Ebbe Skjalmssøn©

OD

fleste grene, dog stigende hos mikroerne og at man mangler ledere, særligt hos mikroer og
juniorer.
Forelæggelse blev taget til efterretning.

1.e 2 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Ingen beslutninger at fremlægge.
1.e 3 Vedtagelse af budget samt kontingent for 2007
Budget blev gennemgået ved kasserer Rune Jensen, Ole Dalskov gennemgik den nye
tilskudsordning. Der var ingen spørgsmål.
Bestyrelsen foreslog en stigning i kontingent på 50 kr. til 750 kr., da der ikke har været stigninger
de sidste 3 år. Der var ingen kommentarer.
Herefter blev budget og kontingent 2007 godkendt.
1.f Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
Ved Grupperådsmødet i 2004 blev det vedtaget, at bestyrelsen skal bestå af 3 forældre, 3 unge og 3
ledere.
1g1 Valg af formand, kasserer og menig forælder til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Birthe Diemar til formand for 2 år og Berit Enggaard Kaae som menigt
medlem for 2 år. Rune Jensen er ikke på valg.
Birthe Diemar og Berit Enggaard Kaae blev valgt.
1g 2 Valg af unge til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Kristian K. Nielsen for 2 år og Kirstine Wodschow for 2 år. Karin Jønsson er
ikke på valg.
Kristian K. Nielsen og Kirstine Wodschow blev valgt.
1g 3 Valg af ledere til bestyrelsen
Bestyrelsen indstiller Tina Rasmussen for 2 år og Ole Dalskov, GL for 2 år. Rasmus Udsholt er
ikke på valg.
Tina Rasmussen og Ole Dalskov blev valgt.
1h Valg af to medlemmer til Korpsrådet
Bestyrelsen indstiller Ole Dalskov, GL for 1 år og Jannie Priskorn for 1 år.
Begge blev valgt.

1i Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet
Bestyrelsen indstiller Bente Hansen, Gorm Lunden, Karin Jønsson og Sheelagh Hayes. Jens
Hartwig stillede op på mødet.
Alle blev valgt.
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1j Valg af revisor og suppleant
Steen Andersen blev valgt som revisor for 1 år og Christina Jagd Nielsen valgt som revisorsuppleant
ligeledes for 1 år.
1k Beretning fra større arrangementer
Intet at berette
1l Eventuelt
• Ebbe Skjalmssøn gruppe valgte Egedal som sin hjemstavnskommune.
• Arne (Virvar) fortalte om gruppens hjemmeside som er forældet og besværlig. Han søger
hjælp til en ny hjemmeside og interesserede må meget gerne melde sig.
• Marianne (mor) savnede indkaldelser til avisindsamlingerne, hvilket vil komme ud så
snart det ny avisudvalg er gået i gang og erindrede om at alle skal være aktive ved disse
indsamlinger.
• Enkelte manglede stadig mødekalendere. Disse vil blive delt ud snarest.
• Alice Linning fortalte lidt fra divisionen bl.a. om den fredsgave, i form af skoler til Angola,
som danske spejdere vil forsøge at samle ind til i anledning af 100-års jubilæet. Hun
fortalte om ”De voksne Blå” og at der i divisionen nu er 12 grupper i stedet for 9 med i alt
870 medlemmer. Der er foreløbig tilmeldt 330 til divisionens sommerlejr.
• Ole Dalskov takkede for indsatsen i alle udvalgene.
• Finn Staal sagde farvel efter 3 år som menigt medlem i bestyrelsen og 3 år som formand.
Der har været et godt samarbejde. Gruppen takkede ham for hans store indsats og han
fik en erkendtlighed for sit arbejde.
• Ole Dalskov takkede for indsatsen under mødet til Alice Linning.
Forslag fra bestyrelsen:
Igen forslag.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og mødet sluttede.
Ganløse, den 25. februar 2007
Godkendt af:

Alice Linning, dirigent

Finn Staal, bestyrelsesformand

