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REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDE D. 23. FEBRUAR 2010  
 
1a        Valg af dirigent og referent 
  
            Bestyrelsen foreslår: 
            Pernille Müller som dirigent - valgt 
            Berit Enggaard Kaae som referent - valgt 
             
1b        Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
 
Bestyrelsesformandsberetning 2009 ved Birthe Diemar:  
 
Generelt: 
Ebbe Skjalmssøn Gruppe har i 2009 haft en stor tilgang af spejdere. P.t. er vi 147 
medlemmer, inkl. ledere.  
Arbejdet i bestyrelsen har i hovedtræk drejet sig om økonomi, nye indtjeningsmulig-
heder til gruppen samt ledersituationen.  
 
Grupperådsmøde 2009: 
Som de foregående år startede vi med fællesspisning og efterfølgende grupperåds-
møde for forældre, ledere og unge. 
Endnu en gang var det en succes med dejlig mad og mange deltagere 
Spejderne og søskende blev i medens ”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 medlem-
mer. Som noget nyt havde vi en tombola med (på opfordring af en forældre ved sid-
ste grupperådsmøde), og det var en stor succes.  
Ole og Tina købte dyr kaffe hos bageren. Måske kan vi selv stå for det i år. 
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.  
 
BUS: 
I dette kommunale børne- og ungdomssamarbejdsudvalg beskæftigede vi os bl.a. 
med: 

• Håndværkerliste 
• Multifunktions hytte til FDF i Veksø 
• Ændring i tilskud til hytteleje fra 75% til 65% fra 2010. 

 



 
Liselund: 
Udearealerne er omsider reetablerede. Raftestativ og redskabsskur er færdigt. Bål-
pladsen er etableret, men der skal være mulighed for at tilskuerne kan sidde. 
 Liselundudvalget er nedlagt. I stedet for bliver der afholde 1 – måske 2 – arbejds-
dage på Liselund, hvor vi meget gerne ser hjælp fra forældrene. Dette bliver natur-
ligvis annonceret i god tid. Bak op om arrangementet.  
 
Avisindsamling: 
Avisindsamlingerne blev som i de foregående år gennemført således, at spejderfor-
ældrene blev tildelt en fast indsamlingsdag hvert år.  
Det har til tider været lidt op ad bakke at få nok forældre til at stille med biler. Avis-
udvalget har gjort et stort stykke arbejde med at ringe rundt til forældre for at minde 
om indsamlingsdagen, så det kunne lykkedes at få biler til alle 12 ruter. 
Så var det desværre sidste år med indsamling af aviser. På grund af ændret lovgiv-
ning, er det ikke tilladt at lade indtægterne fra aviser gå til anden side, end tilbage til 
det brugerfinansieret område – altså tilbage til ”affaldskassen”. 
Aviscontaineren ved biblioteket genererer ikke mere papirindtægter til Ebbe 
Skjalmssøn 
Kunne vi selv fortsætte ordningen? Nej, det er for omkostningskrævende. Papirpri-
serne ændres hele tiden – nogle gange i negativ retning, og alene omkostninger til 
container og vognmand er alt for store. Der er regnet på det.  
 
Genbrugsgruppen i Ølstykke: 
Bestyrelsen forsøgte at få ”lod” i indtjeningen hos Genbrugsgruppen i Ølstykke via 
samarbejde med Erik Harefod. Ikke nok positiv tilbagemelding. Ønskede at der må-
ske var en håndfuld ”kræmmerforældre” der ville se det som et ”kald”. Nok svært når 
spejderen ikke var med, og det hele foregik i Ølstykke. 
 
Lillebrorlodder: 
I 2009 forsøgte vi os for første gang med salg af Lillebrorlodder. Stor succes som 
gentages i år.  
Bak op om salget. Medbring lodder på job og til familiearrangementer. 
  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
Herefter fulgte gruppelederberetningen ved Ole Dalskov og Tina Rasmussen. Beret-
ningen aflagdes ved først at gennemgå afholdte fælles arrangementer og derefter 
grenenes. 
 
Gruppeweekend / 27 - 29. marts. 
Blev afholdt på Høbjerghus ved Helsinge, vi havde fornøjelsen at have mange foræl-
dre med denne gang og temaet var ”Asterix & Obelix”. 
 
Sct. Georgs aften / 21. april 
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor 2. års mulerne opførte skuespillet om Sankt 
Georg og Dragen. 
 
Hvervning af nye Mus og ledere 
2 tirsdag eftermiddage før sommerferien stod vi på skolens parkeringsplads for at 
hverve nye Mus og ledere. Dette blev så stor en succes med nye museledere og så 
mange børn at vi siden har måttet indføre venteliste hos de 3 mindste grene.  
 



 
 
 
 
 
 
Fælles divisionsturnering / 16 – 17. maj. 
Mus og Bjørne havde fælles tema ”Jorden Rundt” i Færgelunden ved Frederikssund, 
selv om dagen havde mangler i planlægningen og det måske regnede ”bare lidt” blev 
det en god dag med afslutning på spejdergrunden i Frederikssund. 
Muler og Trop var på byløb i København hvor de på egen hånd bevægede sig rundt 
mellem posterne, som var placeret i centrum og på Christianshavn. Sidst på dagen 
var det med S-toget til Frederikssund hvor der var fælles spidsning og alternativ lejr-
bål om aftenen. 
Vi gjorde det godt igen med 2 første pladser – en til bjørnene og en delt til troppen 
sammen med Erik Ejegod fra Slangerup. 
 
Blå Sommer 2009 / 15. – (19) 23. juli. 
Vi var ca. 65 spejdere og ledere på Stevninghus i Sønderjylland, sammen med andre 
knapt 20.000 fra næste hele verden. 
Der var mange oplevelser og aktiviteter. Et af temaerne var naturligvis klima og det 
kom I forældre vis også til at mærke, der var mange spejdere som ville hjem og for-
tælle jer hvordan man skulle spare på ”stand by” lamper o.s.v. 
 
Fælles oprykning / 25. august 
Som nyt tiltag havde vi fælles oprykning for alle spejdere en almindelig hverdags af-
ten. Under oprykningen var der fælles information til alle forældre. 
 
Salg af juleneg / 03. december. 
Salgsresultatet var det næstbedste vi har præsteret at sende til spejderhjælpen ind til 
dato. 
 
Lederdagen / 23. januar. 
Dette var et arrangement for ledere, bestyrelse og seniorer 
Indholdet var lige dele samvær, event og mental inspiration. Vi var på GPS løb, 
Spejdermuseet på Holmen og vi fik lavet gruppens udviklingsplan for 2010 – 2011 
hvis tema er ”Øget kvalitet i spejder arbejder og fastholdelses af medlemmer” mere 
herom senere under punktet 1e2 ”Beslutning om gruppens udvikling”.  
Dagen blev afsluttet med spidsning sammen med pårørende, efterfulgt af et koldt - 
men godt byløb arrangeret af Copenhagen Ghosttour, hvor vi fik fortalt mange spæn-
dende historier. 
 
Der har været afholdt 5 ledermøder i løbet af året. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 
Herefter fulgte grenenes beretninger. 
Ved gennemgang af grenenes beretning, nævnes antallet af spejdere og ledere. Le-
derne præsenteres med den ansvarlige grenleder først. 
 
Mikrogrenen / Musene. (6 – 8 år). 
 
Pt. 19 spejdere og 4 ledere: 



 
Gorm, Gitte Højen Nielsen, Per, Henrik, Kim 
Vi er et stort hold mus med 19 børn. Der er kommet rigtig mange nye spejdere ind 
og vi har brugt nogen tid på at lære nogle spejdermanerer: Hvordan man hilser, 
hvordan man melder til, hvad samling betyder osv. 
Efteråret i skoven var godt for børnene, der nyder at løbe rundt med god plads til at 
boltre sig på. 
 
 
Musene var i oktober til Vikingetræf (Mikrotræf) i Frederikssund. 
Første del af vinteren har vi haft aktiviteter på Liselund, herunder 2 troldemøder, 
hvor børnene kom til at ligne trolde. Derudover har vi haft to ture til Asserhøj – en 
for at prøve vores hjemmelavede lygter og en for at kælke. 
 
Minigrenen / Bjørnene. (8 – 10 år) 
 
Pt. 22 spejdere og 4 ledere: 
Mikael (Surikat), Ole Thomsen (Los), Mette, Thomas 
Endnu et år er gået for os 4 ledere, og endnu engang er vi blevet imponeret over 
bjørnenes evner og kunnen. 
 
Igen har det været et fantastik år hvor bjørnene ofte har lagt tanker og kræfter i at 
løse opgaver. 
Eksempler på dette kan nævnes; 
Flot og koncentreret arbejde da der skulle laves David Crockett huer. 
Sejr ved årets divisionsturnering. 
Oak City Rally et 10 km. langt sæbekasseløb hvor vi stillede op med 3 vogne - alle 
med resultater i den bedste halvdel. 
 
Blå Sommer blev 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.  
Ved oprykningen sagde vi farvel til halvdelen af vores klan, i sikker forvisning om at 
der aldrig igen ville ses et så sammentømret og velfungerende team 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. 30 spejdere (heraf 5 som 3. års muler) og 7 ledere: 
Michael (Fritte) på 3. årsmulerne, Arne (Virvar), Ole Thomsen (Los) 
Mi, Carsten, Tina (Gran), Ole (Obelix) 
 
Vi gennemfører fortsat vore møder om tirsdagen mellem kl. 18.30 og kl. 20.30. Vi 
gennemfører et særligt forløb for 3. års mulerne, hvor de under et antal af møderne 
får flere udfordringer der kan forberede dem til at blive tropsspejdere. 
 
Aktiviteter for juniorer siden sidst: 
Vi deltog i Egedivisionsturnering 16. – 17. maj med 6 spejdere og 3 ledere, der den-
ne gang var byløb i København. 
 



 
24. maj deltog vi i Oak City Rally med to sæbekassebiler sammen med Bjørnene – 8 
spejdere. 
 
4. – 6. september gennemførte vi oprykningstur. Vi var inviteret af Ræven Skibby til 
at deltage i Jagtweekend sammen med Erik Ejegod i Slangerup. Fredag aften gen-
nemførtes optagelsesrituel og hele lørdagen stod i jagtens tegn, hvor vi alle fik et 
indblik i alle jagtens facetter, demonstreret af jægere og deres hunde.  



 
 
 
Om aftenen spiste vi noget af det vildt der var blevet brækket og tilberedt i løbet af 
dagen. 19 spejdere og 6 ledere deltog. 
3. – 4. oktober deltog vi divisionens juniortræf ved Skibby i en grusgrav der er om-
dannet til rekreativt område. Vi havde et rigtig hyggeligt arrangement med samar-
bejdsøvelser under temaet ”find urmennesket i dig selv” og overnatning i telt sam-
men med divisionens øvrige juniorer, selv om det regnede det meste af dagen. Da-
gen sluttede af med at spejderene med hænderne fangede levede ørreder i et bas-
sin, som efterfølgende blev tilberedt meget lækkert. ”Bålet” om aftenen var fælles 
rytme tromning på store baljer. Efter at spejderne var lagt i seng, og lederne havde 
sat sig om bålet, begyndte det pludselig at styrte ned og storme kraftigt, med det re-
sultat at klondiketeltet blev flået op og blæste af mens spejderne lå i deres sovepo-
ser. Vi måtte i mørket have de 7 våde spejdere ind i to biler, mens vi fik samlede al 
udstyret sammen og kørte efterfølgende hjem. Heldigvis var ingen kommet til skade. 
Sankt Georgsløbet om søndagen droppede vi oven på den oplevelse. 8 spejdere og 
5 ledere deltog. 
 
I november og december har vi gennemført et klimaforløb i fortsættelsen af Blå 
sommer, hvor spejderne har gjort sig fortjent til et særligt klimamærke. 
 
I Januar har vi arbejdet med læder, hvor alle spejderne har syet og dekoreret nogle 
meget flotte bæltetasker. 
 
Troppen / Storspejderne. (13 – 16 år) 
 
Pt. 5 spejdere og 6 ledere: 
Karsten, Jannie, Rasmus U., Kirstine, Sheelag, Katrine 
 
2009 var det første hele år med den nye tropsledelse, som består af syv seniorer fra 
Klan Vildmule. 
Der har desværre - af mange forskellige grunde - været et pænt frafald blandt spej-
derne efter sommerferien, men troppen består nu af fire bundsolide tropsspejdere, 
der har stort mod på spejderlivet. Tropsspejderne holder møde hver tirsdag, hvor de 
som regel får besøg af en leder i løbet af aftenen og den første tirsdag i hver måned 
afholdes et større tropsmøde, som er planlagt af lederne. På disse møder har vi 
blandt andet øvet båltænding med stål og flint, gået efter kort og kompas i skoven, 
lavet pionerarbejde og meget, meget mere. Troppen har  
også arrangeret et (u-)hyggeligt fællesmøde for de andre tropsspejdere i Ege Divisi-
on. 
I påskeferien var troppen på en super god vandretur på Söderåsen i Sverige og 
årets sommerlejr gik ligesom resten af gruppen til Blå Sommer, hvor der blev prøvet 
kræfter med en masse spændende aktiviteter. 
 
Seniorerne / KlanVildmule. (16 - … år) 
 
Pt. 25 spejdere og heraf 2 ledere: 
Gudrun, Esben 
 
Klanen består i dag af en yngre aktiv gruppe på ca. 7 medlemmer som ofte mødes.  
Den anden del er ældre og er ikke så aktive på ugemøderne, men mødes primært til 
arrangementer. 
Af sidstnævnte skal dog pointeres at 6 af dem er de aktive tropsledere. 



 
 
 
 
Klanen fik ny ledelse fra den yngre aktive gruppe efter sommerferien, derfor er dette 
kun halvårsberetning. 
Klanens periode starter august 2009 og går til og med januar 2010 
Klanen havde en række deltagere til Nathejk, derfor måtte der bruges et par møder til 
forberedelse af dette. Udklædning og remedier anskaffedes og klanen rejste af sted 
på færd. 
Som mål for halvåret ville vi gerne starte op på flere projekter, men hovedsageligt 
styrke det sociale sammenhold.  
 
Dette gjordes bedst ved få afslappende møder, dette udmundende i en kollektiv-uge: 
hvor det meste af 
den unge klan deltog, det med gæstebesøg fra travle københavnske klanmedlemmer. 
Derudover har klanen medvirket i gruppeprojektet: at sælge juleneg. Vi stod for jule-
hygge i hytten med tilhørende æbleskiver og varm kakao. 
 
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.  
Vi vil også takke de forældre som har bakket os op med hjælp til kørsel af ting og sa-
ger, 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. 
 
1c.       Fremlæggelse af regnskab og status for 2009 til godkendelse 
Ved Ole Dalskov, da kasserer Rune var på ferie. 
Kommentarer: Der var lidt færre deltagere til Blå Sommer end budgetteret, dvs. fær-
re indtægter men også flere udgifter. Flere indtægter i form af tombola og lillebror 
lodder. Kontingenter er stabile. Der har været udgifter til køb af nye telte og udgifter 
til mærker, sangbøger og tørklæder har været betydelige (45.000) Fællesaktivitets-
udgifter desværre lidt mindre end budgetteret. Der er et lidt større underskud end 
budgetteret, 18.800 mod 15.000 dkr. 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
1d.       Behandling af indkomne forslag  
         
Ingen indkomne forslag. 
  
1e1.    Fremlæggelse af planer for 2010-2011 
Ved Tina og Ole: 
 
Tænkedag / Næste uge. 
Alle grene afholder selv Tænkedag i løbet af ugen – så derfor husk at give Jeres 
”poderne” 2,- kroner med pr. påbegyndt spejder år. 
 
Gruppeweekend / 13 – 14. marts. 
”Pirates of the Ganløsian” - ja piraterne er løs i lokalområdet. Sedler er udleveret og 
tilmeldingerne er forhåbentlig også afleveret.  



 
 



 
 
 
Salg af ”Lillebrors lodder” i perioden 6. april – 20. maj 
Vi kan kun igen opfordre alle til at bakke op, både hjemme, ved familiebesøg og på 
arbejdspladserne. 
 
Sct. Georgsaften / 20. april 
 
Fælles divisionsturnering / 24 – 25. april 
Det forventes at alle grene deltager. 
 
Zoo-dag / 02. maj 
 
EgeTræf / 12. juni 
Et divisionsarrangement for alle også forældre og søskende. 
 
Ganløse by Night / enten den 20. eller 27. august. 
Selv om der er Kulturnats arrangement i år for hele kommunen, følger vi Ganløse 
Bylaug.  
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 / 24. august. 
Som sidste år muligvis også med forældremøde. 
 
Salg af Juleneg / 02. december. 
Indsamling til Spejderhjælpen  
 
Specielt for grenene: 
 
Mikrogrenen / Musene. 
 
Medlems situationen forventes at forblive stabil. 
 
I foråret har vi lagt et varieret program og vi ønsker generelt at få flere sange lagt 
ind i møderne. 
Sommerlejren bliver i uge 26 (måske ikke hele ugen). 
 
Minigrenen / Bjørnene. 
 
Medlemstallet på spejderne forventes at være status quo, men på ledersiden kan der 
opstå mangler, idet evt. flere ledere ønsker ny udfordringer hos mulerne.. 
 
I det kommende år hvor vi blandt mange andre ting skal holde forlejr på Sejerø og på 
sommerlejr i uge 26, vil vi fra de lede leders side, koncentrere os om at bjørnene har 
fokus på emner som sammenhold, naturoplevelser opbygning af spejderfærdighe-
der. 
Alt sammen mens vi har det sjovt. Der skal være plads til os alle. 
 
Juniorgrenen / Mulerne. 
 



 
Antallet af spejdere forventes at forblive stabilt og nu er der potentielle for to 3. års 
patrulje til efteråret. 



 
 
Ledermæssigt vil der sker ændringer idet enkelte drosler ned og andre rykker ind hos 
mulerne. 
 
Sommerlejren i uge 26 går til Thurøbund et sejlcenter syd for Svendborg. 
Som det fremgår af udsendte forårsprogram - er der gang i den. Vi forventer naturlig-
vis også at deltage i gruppens og divisionens arrangementer. 
 
Troppen / Storspejderne. 
 
I 2010 får sommerlejren (i uge 30) sandsynligvis western-tema, når troppen tager en 
uge på prærievogns-hejk med heste og det hele i Danmark eller Sydsverige. Inden 
da når patruljen dog at deltage i blandt andet det benhårde Apokalypse løb på Fyn, 
som de i øjeblikket forbereder sig til. På programmet for foråret står derudover klat-
ring, madlavning på Trangia (stormkøkken) og orientering. 
Vi glæder os til at blive flere i troppen og ser frem til, at nogle friske muler rykker op 
efter sommerferien. 
 
Seniorerne / KlanVildmule. 
 
Tirsdag den 2. marts er der aftalt planlægningsmøde med Obelix, for at få lavet et 
væsentligt mere ambitiøst program der kan være interessant for alle, som også af-
spejler den store erfaringer og kompetencer som klanen har. 
Dette skal også ses i lyset af vor netop vedtaget udviklingsplan for gruppen. 
 
Fremsendte forårsprogrammet var som følger: 
Her er nogen af klanens planer for det næste stykke tid. 
Vi har planer om at lave en meget stor papmaché giraf. Spørg mig ikke hvorfor. Men 
så laver vi i hvert fald noget. 
Derudover afholder vi et fælles klanmøde i april. 
Vi skal også lege med trylledej. 
Jeg prøver også stadig at få nogen af dem med på sværdkamp i bededagsferien. 
 
 
1e2.     Gruppens udviklingsplaner 2010-2011 
Ved Tina og Ole: 
 
Som tidligere nævnt under beretningen havde vi Lederdag den 23. januar 2010, hvor 
vi bearbejde og vedtog vore udviklingsplaner for det næste år. 
Temaet var: Øget kvalitet i spejder arbejder og fastholdelses af medlemmer. 
 
Følgende 5 indsatsområder med deadline for implementering og ansvarlige personer 
blev besluttet: 
 
• Skriftligt oplæg til debat om kvalitet kontra kvantitet i gruppens spejderarbejde. 
• Udlandsrejse for trop og klan. 
• Leder kurser – fælles deltagelse i korpsets kurser på tværs af grenene.  
• Etablering af reoler med låger til telte, for at opnå mere plads i grenenes mate- 
           riale rum. 
• Ombygning af bålpladsen så alle kan være der. 
 



 
Dette nye tiltag med udviklingsplaner for gruppen vil blive tilbagevendende, idet 
Korpsrådet i november 2009 vedtog at alle grupper fremover skal gennemfører dette 
hvert år. 
 
 
 
Gruppen planlægger også en mulig deltagelse på Ganløse Kræmmermarked. Hvis 
der er nogen der har kontakt til arrangørerne bedes de venligst henvende sig til Ole. 
Man vil forsøge at genetablere de gamle arbejdsdage på Liselund for forældrene. I 
nogle år har Liselund udvalget stået for det, men udvalget er nu nedlagt.  
Planerne blev taget til efterretning. 
 
1e3.    Vedtagelse af budget samt kontingent 2010 
Gennemgang ved Ole Dalskov da kasserer Rune var på ferie. 
Bestyrelsen har planlagt en kontingent stigning på 200 kr., men med rabat for flere 
søskende. Desuden foreslår bestyrelsen en startpakke på 100 kr. til at dække ud-
gifter ved f.eks. tørklæder og sangbøger. Vi får endnu et år penge for avisindsam-
ling (aviser indsamlet i 2009), herefter er det slut. Vi har budgetteret med en stigning 
i indtægter fra salg af lillebror lodder – dette vil kræve en øget hjælp fra forældre. 
Grenledere får nu et større ansvar for selv at følge med i forbrug i de enkelte grene. 
Der er budgetteret med et lille overskud på 16.700.  
Budget og kontingent blev enstemmigt vedtaget. 
  
1f.        Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
 
Det blev 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, ny formand (2 år) 
           Berit Enggaard Kaae, - ej på valg 
           Rune Jensen, kasserer (2 år) - modtager genvalg 

Sonny Andersen valgtes og Rune Jensen genvalgtes. 
  
1g2.    Valg af unge til bestyrelsen 
 
           Bestyrelsen indstiller: 
           Gudrun Wodschow - ej på valg 
           Sandra Fredsted  – ej på valg 
           Karin Jønsson (2 år) – modtager genvalg 

Karin Jønsson genvalgtes. 
  
1g3.  Valg af ledere til bestyrelsen 
  
        Bestyrelsen indstiller: 
          Ole Dalskov/Tina Rasmussen, Gruppeleder – ej på valg 
          Arne Raaschou – ej på valg 
          Rasmus Udsholt (2 år) – modtager genvalg 

Rasmus Udsholt genvalgtes. 
  



 
1g4.  Evt. valg af suppleanter 
Ingen indstillede. 
  



 
 
 
1h.  Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet: 
  
         Bestyrelsen indstiller: 
         Tina Rasmussen 
         Angela Heegaard 
        Begge genvalgtes. 
  
1i.  Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet. 
  
       Bestyrelsen indstiller: 
          Forældrerepræsentant 
          Forældrerepræsentant  
          Gudrun Wodschow 
          Arne Raaschou 
          Tina Rasmussen 
 
Unni Mølsted og Janna Gerstrøm meldte sig på grupperådsmødet som forældrere-
præsentanter. Alle 5 blev herefter blev valgt. 
Øvrige ovennævnte valgtes også. 
  
1j. Valg af revisor og revisorsuppleant 
  
       Bestyrelsen indstiller: 
       Steen Andersen, revisor (1 år) 
       Ole Larsen, revisorsuppleant (1 år) 
 Begge valgtes. 
  
1k.  Beretning fra større arrangementer 
Ikke yderligere. 
  
1l.   Eventuelt 
 
Division kasserer Søren Larsen fortalte om Ege division. Der er nu over 900 med-
lemmer. Der er sket en stigning på 8%. Han fortalte også om divisions turnering og 
Egetræffet d. 12. juni. Han takkede for god ro og orden ved mødet, samt en hyggelig 
stemning. 
Ole Dalskov takkede Birthe Diemar for hendes indsats som formand. Birthe fik en 
lille gave fra gruppen.  
 
Sandra fortalte om 2011 verdensjamboree i Sverige. Der er allerede tilmelding om 
mindre end 1 uge. Yderligere info kan findes på gruppens hjemmeside. Deltagerne 
skal være mellem 14 og 18 år. 
 
Repræsentant for forældrene, Martin, takkede for ledernes og bestyrelsens indsats. 
 
Birthe Diemar takkede af for sin tid som formand.  
 
 
  
___________________________    ___________________________ 
Birthe Diemar, formand   Pernille Müller, dirigent 



 
 


