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Referat af Grupperådsmødet d. 18. februar 2014
De enkelte punkter i dagsordenen er angivet med skrå typer

a Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår:
Rikke Friis Larsen (Divisionens repræsentant) som dirigent
Arne Raaschou som referent

Rikke og Arne blev valgt. Rikke konstaterede at indkaldelse med regnskab var modtaget
rettidigt.

b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Bestyrelsesberetningen blev fremlagt af Mette Bergholdt:

12013 har vi jo holdt gruppens sO-års-jubilæum - og det har naturligvis fyldt meget i
bestyrelsesarbejdet. Derudover har vi i bestyrelsen arbejdet med forskellige andre
aktiviteter primært for at tjene penge til gruppen.
Men først noget om jubilæet: Vi holdt gruppens 50-års jubilæum i weekenden den 14-16.juni
2013 - en rigtig fin sommerweekend. Da var det 50 år siden der var blevet oprettet en
spejderflok i Ganløse, så det måtte være det rigtige jubilæumsår, tænkte vi i bestyrelsen. Vi
kunne også have valgt at vente til 2015, for der er det 50 år siden Ebbe Skjalmssøn gruppen
fik sit navn - eller vi kunne have holdt jubilæet allerede i 2009, for der var det 50 år siden, at
en gruppe drenge begyndte at holde spejdermøder i Ganløse. Men nu blev det altså i 2013 -
og så var det også 10 år efter vores 40 års jubilæum, så det passede jo smukt.
Både bestyrelse, ledere (ikke mindst gruppeledere) og spejdere havde lagt meget arbejde og
energi i at forberede jubilæet i løbet afforåret. Ikke mindst brugte vi en del tid på at få
optrevlet og sammenskrevet gruppens historie og udvikling - fra starten i 1963 eller
deromkring- og frem til i dag. Vi samlede historien i et jubilæumsskrift, som jeg håber I alle
har set.
I jubilæumsweekenden holdt vi åbent huslørdag eftermiddag, hvor vi havde inviteret
nuværende og tidligere spejdere, forældre, spejdere fra de andre grupper i divisionen mfl. Vi
havde opbygget en spejderlejrplads og forskellige spejderaktiviteter, bl.a. en kæmpe rafte-
karrusel, flødebollekastemaskine, bålpandekager mv. Vi havde også lavet et "museum" med
udstilling af gamle og nuværende spejdereffekter. Tina og hjælpere havde lavet noget meget
lækker "åbent-hus" -mad, og der var taler fra borgmesteren, divisionen mfl. - så det var lige
som det skulle være! Fint vejr og flot fremmøde - særligt var der mange gamle spejdere,
som mødte frem og kunne snakke om spejder i gamle dage. Om aftenen holdt vi fest for
nuværende spejdere og ledere - med helstegt pattegris og tryllekunster. Alt i alt var vi i
bestyrelsen meget glade for den måde jubilæet var forløbet på - det blev en rigtig hyggelig
weekend, hvor vi fejrede os selv og blev fejret.
Som nævnt har vi i bestyrelsen - udover jubilæet - primært brugt vores kræfter på at skaffe
penge til gruppen på forskellige måder. Det synes vi er vigtigt, for vi gerne vil holde
kontingentet i ro og holde priserne på turene nede, så alle vores spejdere har mulighed for
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at deltage - uanset familiens økonomi. Men det holder lidt hårdt - vi kunne godt tænke os at
anstrengelserne kastede lidt flere penge af sig, end de har gjort i 2013. Salget af lillebror-
lodder gav knap 10.000 kr. til gruppen - og derudover 13.700 til anbragte børn og unge i
Danmark, så det er stadig en vigtig indtægtskilde for os. Så bak jeres børn op og hjælp dem
med at få solgt alle deres lodder, når de nu kommer hjem med et nyt Lillebror-ark i marts.
Boden på kræmmermarkedet tjente vi ikke så meget på i 2013 - det håber vi bliver bedre i
år. Tombolaen på Ganløse by Night gav igen i år et stort overskud på ca. 4.700 kr. - på trods
af et kæmpe regnvejr den aften - der blev pludselig meget trangt i spejderteltet!
Vores fundraising-gruppe har gjort et kæmpe arbejde for at søge penge til gruppen. I 2013,
hvor vi har søgt til jubilæet og til Kandersteg-turen, er der kommet i alt 23.500 kr. ind på den
måde. Det er det, som gør at vi faktisk går ud af 2013 med et pænt overskud og ikke et
underskud, på trods af at vi jo har holdt jubilæum og at både trop og klan har været i
Schweitz på sommerlejr. Men som I ka n se når vi gennemgår regnskabet og budgetforslaget,
er det ikke muligt at få økonomien til at balancere, alene på kontingentindbetalingerne.
Status på gruppens størrelse er at vi pr. 1. feb. er 101 medlemmer. Det er et fald i forhold til
sidste år, og det er vi ikke særlig tilfredse med. Vi vil meget gerne være flere spejdere. Vi har
igen i 2013 holdt SFO-dag, hvor børnene i 0-2 kl. i SFO'en blev inviteret over på Liselund en
eftermiddag i SFO-tiden for at prøve spejderaktiviteter. SFO'en er meget glade for vores
arrangement, men desværre har vi ikke fået så mange nye spejdere ud af det.
I forbindelse med jubilæet omdelte vi flyers i det meste af byen for at gøre reklame for
gruppen og for jubilæet. Men som sagt har vi alligevel oplevet et fald i antallet af spejdere,
så hvis nogen af jer har nogle andre forslag til hvordan vi kan få flere børn og unge til at blive
spejdere, hører vi det meget gerne.
Til sidst vil jeg slutte af med en meget stor tak til gruppens frivillige ledere og gruppeledere.
Tak fordi I lægger så meget energi og tid i at give vores børn nogle rigtig gode
spejderoplevelser!

Tina gennemgik gruppens fælles arrangementer:

Fælles divisionsturnering /13-14. april.
Blev afholdt ved Åsevang ved Hareskovende med deltagelse af Mus, Bjørne, Mulerne og
Trop. Temaet var nutidens vikinger.

Set. Georgs aften d. 23. april
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor musene opførte skuespillet om Sankt Georg og
Dragen.

Gruppeweekend /24- 26. maj.
Blevafhold i en hytte Viggatorp. Tak til de foræld re der doneret ting til vores Oak Citybiler,
som jo blev bygget på årets gruppeweekend og taget i brug, selv samme weekend, med
musene som enten chauffører eller heppekor, da de er under alders grænsen for selv at
løbe, det blev en våd, men god dag.

Oprykning d.27. august
Aften hvor spejderne enten rykker eller modtager nye spejder i grenen. Samtidig holdes der
et info forældre møde.
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Ganløse by Night /30. august.
Ganløse by Night, hvor det mest er bestyrelses medlemmer, trop, klan og leder der er på,
denne aften gik også i god og hyggelig stemning, der kom et pænt beløb ind på vores
tornbole. selvom regnen stod ned i lårtykke stråler, vores samarbejdes aktiviteter var også
godt besøgt.

Divitræf /4-5. oktober.
Mikro + mini var i Hundested, hvor det stod på Para Ol, mulerne var i Frederikssund, hvor de
mødte forskellige opdagelse rejsene og tropen var Orø, hvor det galt om ikke at få fugle
influenza.

Salg af Juleneg + gavemærker d.30. november.
Vi har sidste år fået solgt de sidste juleneg, samt til og fra kort.

Der har været afholdt 5ledermøder.

Tinafremlagde herefter de enkelte grenes beretninger:

Mikrogrenen / Musene. (6 - 8 år).

P.t 13.spejder og 4 ledere:
Thomas Holme, Mikael, Jakub og Nynne.

Vi har været i skoven på stort set alle møder, og det har fungeret godt. Efter efterårsferien
blev det mørkt på møderne, og vi har fået en flok spejdere der uden bekymring færdes i
skoven, selv når lyset svinder.
Vi har fabrikeret nogle småting, som har haft det fælles tema, at de er ting som spejderen
kan have glæde af i længere tid, også når de rykker op. Knopreb, siddeunderlag, vandrestav
og det sidste bliver en dekoreret bordpladesektion, som kan bruges på et rafte-spisebord.
Vi aflyste vores møder i december, hvor der foregår så meget, og sidst i november tog vi på
Teknisk Museum i Helsingør hvor vi havde en god dag.
Da vi solgte juleneg fik vi den ide at køre runde i en af sæbekassebilerne og det fungerede
perfekt for de små mus, der godt kan blive trætte på ruten.
Vi glæder os til foråret! hvor blandt andet Zoo-dagen er på programmet.

Minigrenen / Bjørnene. (8 -10 år).

Pt.18 spejdere og 4 ledere: •
Gitte lammers, Carsten lammers, Tina og Hakke.

Vi startede foråret 2013 med at lave dyrekending af fugle, fisk og pattedyr. Derefter lavede
vi nogen kort og kompasløb i skoven. Vi lavede også bål mad og pionering i skoven og var på
fisketur. Vi var på følgende ture i foråret divisionsturnering i Værløse med efterfølgende
overnatning på Liselund. Zoo-dag og sidst men ikke mindst gruppeweekend med afsluttende
Oak city hvor vores bjørne jo VANDT.
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Vores sommerlejr gik til Næsby Centeret. Hvor vi havde en fantastisk uge med at sejle i
kajak, bygge sauna, lave mad fra naturens spisekammer og være på vandretur i Urskoven.
Efteråret har været præget af at tage mærker: klar dig selv mærket, naturmærket og
kniv/savbeviset.
Divisionstræf i Hundested hvor temaet var Para OL. Hvor posterne var ar udføre diverse
opgaver som døve, stumme, blinde, uden arme og uden ben.
Juleturen i Sagnlandet lejre, hvor vi lavede filt figurer lavede lys og bolsjer. Navnlig det sidste
var sagen. Vi kørte også rundt i hestevogn.
Vinteren er gået med at lave lygteholder i læder.

Juniorgren I Mulerne. (10 - 13 år).

Pt. 8 spejder og 4 ledere:
Gorm, Angela, Lars og Ole (Obelix).

Der er et fint fremmøde på 6-8 børn hver gang.
Da børnene var på sommerlejren var de stadig bjørne. Det foregik på Næsby spejdereenter,
hvor vi havde en rigtig god uge. Desværre manglede alle bjørne fra 2. klasserne, idet de var
taget på SFO'ens koloni. Vores lille gruppe hyggede os og grinede rigtig meget.
I år er der kun 4. klasser tilstede i mulerne. Det betyder at der ikke rigtig er nogle at se op til,
og at der ikke er naturlige ledere blandt børnene.
Efterårssæsonen er gået med en oprykningstur på Knardrupgård, hvor vi havde bål om
aftenen og gav ord på at være gode spejdere. Vi har øvet kniv, sav og økse. Der har også
været nogle lejligheder til at øve madlavning på bål og Trangia. Der er også blevet lavet
kulsø.
Børnene er glade for at komme og grenen fungerer godt. På ledersiden er der lidt
ressourcemangel, men der støttes vi af gruppeledelsen. Tak til Tina og Ole for opbakning

Troppen I Storspejderne. (13 - 16 år).

Pt. 25 spejdere og 7 ledere (fejl, skulle være 5 ledere):
Gudrun, Niels F, Niels B, Maibritt og Carsten H.

I løbet af det seneste år i troppen har vi prøvet at lægge mere og mere vægt på
selvstændigheden blandt patruljerne.
Vi har lagt en masse energi i at få patruljerne til at lære at stå for deres egne møde, og få
fællesskabet til at fungere. Det har resulteret i bedre og bedre patruljemøder, men der er
stadig lidt vej igen, hvorfor vi har lagt flere patruljemøder i det kommende forår, end
almindelige tropsmøder.
På tropsmøderne har vi det seneste år været igennem f.eks. orientering, førstehjælp,
pionering, primimad, kulsø og andet. Vi lægger vægt på at spejderne får trænet deres
"spejderfærdigheder", således at de i højere grad føler sig i stand til at deltage på spejderløb,
hvor arrangørerne ofte laver poster efter dette.
Af ture har der været meget forskelligt. I foråret var spejderne med på klanens juletur, og
blev godt og grundigt udfordret da de skulle igennem alverdens mærkelige lande. Derudover
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har vi været på den årlige påsketur til S6deråsen, i efteråret var der både spejdere med på
Nathejk og decemberfejden.
I sommerferien var troppen afsted sammen med gruppens ledere og klan på en fantastisk
tur til Schweiz på spejdercenteret 'Kandersteg'.
I efterårsferien havde vi 7 spejdere af sted på PLAN, hvor de fik love at udvikle deres leder og
samarbejdsevner.

Seniorerne (Klan Vild mule. (16 - .. år).

Pt. 10 spejdere og heraf 2 ledere:
Angela og Maibritt.

VI synes det har været et godt halvår med mange succesfulde aktiviteter, såsom vores SO-års
jubilæum. Vi regner med, at det næste halve år skal blive ligeså godt, hvis ikke bedre.

Øvrige.

3 Gruppeassistenter - Arne Raaschou, Thomas Dyhrfjeld, Søren Vestergaard.

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 afting og sager,
mad ved ture og arrangementer, samt dem der deltog på kræmmermarked. Det har givet
h9 mulighed, for forhåbentlig at have givet "jeres" børn en større oplevelse.

c Fremlæggelse af regnskab og status for 2013 til godkendelse

Sonny Andersen fremlagde regnskabet. Der blev bl.a. omtalt at
Aktivitetstilskud var større end ventet, da kommunen ikke havde nedsat det som ellers
varslet
Kandersteg-beløb større end ventet, da alle i Troppen deltog!
Anskaffelser dækker primært over 8 nye telte til Troppen
Lederkurser var primært PLAN-kurser for Troppen
Forsikring er billigere, da vi har opsagt ansvarsforsikring for spejderne
Jubilæet - dækker bl.a. maden og tryllekunstneren
Det resulterende overskud i forhold til det forventede underskud svarer ca. til beløb indbragt
ved fundraising

d Behandling af indkomne forslag

Der var ingen forslag kommet

Side S af 10



DET DAnSKE
SPEJDERKORPS

Ebbe Skjalmssøn Gruppe
Toftekildevej 2, Ganløse

3660 Stenløse
CVR-nr.: 29550042

wyMI.ebbeskjalmssoen dk

el Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indev. år

Ole Dalskov:

Den udsendte udviklingsplanen fra 2013, hvis tema var: Jeg er stolt af at være spejder i Ebbe
Skjalmssøn gruppe, arbejder vi videre på, for der er flere punkter som stadig er aktuelle -
eksempelvis styrke gruppens økonomi og skaffe flere spejdere ved SFO samarbejdet.

Temaet for den kommende udviklingsplan bliver: "hvor skal vi hen du"?
Dette startes op på et udviklingsmøde d.6 marts 2014 ..

Når budgettet for 2014 er blevet godkendt og lagt i regnskabssystemet starter vi med at
forberede så tilmeldinger og betalinger til ture/arrangementer kommer til at ske via vor
hjemmeside - nærmere praktiske informationer følger.

e2 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

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.

Zoo-dag / 04. maj

Fælles divisionsturnering / 5-6. april.
Det forventes at alle grene deltager.

Set. Georgsaften /22. april

Gruppeweekend /14-15. juni.

Oprykning d.19. august.

Ganløse by Night /29. august.
Vi vil naturligvis være synlige med en fed aktivitet og hverve nye spejdere og ledere.

Salg af Juleting d. 29. november.
Indsamling til Spejderhjælpen
Vi har sidste år fået solgt de sidste juleneg, samt til og fra kort, kortene gik ok og det er det vi
vil satse på i 2014, dog er flere ideer velkomne.

Tina fortsatte med planer for grenene:

Mikrogrenen / Musene.

Ønskes flere ledere.
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Vi satser på at blive ved med at bruge naturen rigtig meget.
Vi skal på sommerlejr, nærmer info kommer.

Minigrenen I Bjørnene.

Medlemstallet på spejderne forventes at være status quo.
Sommerlejren vil blive på Gurre ved Helsingør.

Juniorgrenen I Mulerne.

Sommerlejren bliver på Thurøbund. Danmark er omgivet af masser af hav. Her vil der være
mulighed for at snuse til søsporten. Det bliver rigtig godt for vores landkrabber at opleve
havet på tæt hold.
I løbet afforåret skal vi forhåbentlig også på gruppeweekend og en primitiv bivuaktur til en
sø ved Sorø.

Troppen I Storspejderne.

I det kommende forår skal vi igennem "det sædvanlige", ugentlige møder fyldt med spas og
sjov og aktivitet, påskevandretur, patruljeweekend, spejderløb, og en kollektivuge hvor vi
bor sammen i hytten. Det hele munder ud i årets sommerlejr, som går til Sverige på
vandretur.
p.s. skulle der være nogle forældre her, som har lyst til at være medledere i troppen, eller
bare hjælpe med et eller andet, så sig til :) hurra!

Seniorerne I Klan Vildmule.

Vi regner med, at klanen vil være mindre aktiv i selve hytten, men derimod holder vi vores
egne møde rundt omkring i København eller i skovene (af hensyn til alle dem fra
København).

Generelt.

Til sidst vil jeg komme med et par opfordringer til at melde sig.
• Til arrangementsudvalget kan vi bruge et 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.

e3 Vedtagelse af budget samt kontingent 2014

Budgettet blev vedtaget - herunder at kontingentet fortsatte med samme satser som i 2013.
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gl Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Mette Bergholdt, formand - modtager genvalg
Sonny Andersen, kasserer - modtager genvalg
Frank Gøttler - ej på valg

Mette og Sonny blev enstemmigt valgt

g2 Valg af unge til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Sandra Fredsted - ej på valg
Niels Baumann - ej på valg
Majbritt Christensen - modtager genvalg

Majbritt blev enstemmigt valgt

g3 Valg af ledere til bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller:
Ole Dalskov/Tina Rasmussen, Gruppeleder - ej på valg
Thomas Holme - ej på valg
Jakub Medonos - modtager genvalg

Jakub blev enstemmigt valgt

g4 Evt. valg af suppleanter

Gitte Lammers - modtager genvalg

Gitte blev enstemmigt valgt
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h Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet

Bestyrelsen indstiller:
Tina Rasmussen
Majbritt Christensen

Tina og Majbritt blev enstemmigt valgt

Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet

Bestyrelsen indstiller:
Forældrerepræsentant
Niels Baumann
Majbritt Christensen
Tina Rasmussen
Arne Raaschou

Ole Thomsen meldte sig som forældrerepræsentant og Ole, Niels, Majbritt, Tina og Arne blev
enstemmigt valgt

j Valg af revisor og revisorsuppleant

Bestyrelsen indstiller:
Steen Andersen, revisor
Rune Jensen

Steen og Rune blev enstemmigt valgt

k Beretning fra større arrangementer

Alle større arrangementer var allerede omtalt under pkt. b

Eventuelt

Annelise Holme var ikke tilfreds med udbyttet af kræmmermarkedet i forhold til det store
arbejde der blev lagt i det. Tina nævnte at der ville blive gjort mere for at reklamere for det i
år - sedler sat op hos købmænd i omegnen, dertil sedler om at levere ting til Tina samt
omtale i lokalavisen.
Majbritt Christensen spurgte om vi skulle sælge juletræer, da flere grupper tjener gode
penge på det. Ole svarede at det krævede en god leverandør af juletræer, da vi kan tabe
mange penge på træer der ikke bliver solgt. Dertil kommer at det kræver meget tid. Til
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gengæld er det rigtigt at flere grupper tjener 15-20.000 pr. år. Forslaget vil blive taget op af
bestyrelsen.
Tom Enderberg foreslog at man via en "Doodle" kunne bede forældre angive til hvilke
arrangementer de kunne lægge bil til. Der blev indvendt at det kan være svært at vide
hvornår man kan en sæson frem i tiden, men der var tilslutning til at få det til at fungere, så
færre skulle ud at køre hver gang. Det blev foreslået at lægge links til Doodle-sider ind på
hjemmesidens grensider.
Tom E. omtalte også at han kunne have problemer med at få datteren til at melde sig til
Trops-arrangementer. Var de ikke spændende nok eller blev der ikke reklameret godt nok
for dem? Der kom flere kommentarer, bl.a. om at man gerne må "manipulere" sine børn til
at tage af sted samt at det ofte var magelighed der gjorde at den ene spejder påvirkede den
anden til ikke at tage med.

Rikke afsluttede med at fortælle om hvad vi får ud af at være med i Divisionen:

Divisionen består af 12 grupper i kommunerne Halsnæs. Frederikssund og Egedal.
Pr. 1/1 2014 var vi 1029 medlemmer, hvilket igen er en fremgang i forhold sidste år.
12013 har det været Frederiksværk, Erik Harefod og 1. Frederikssund som har haft den
største medlemsfremgang ved de respektive opgørelser.

Divisionens kommende arrangementer:
Af arrangementer for spejderne har vi divisionsturnering i april og gren træf i oktober.
For bestyrelse og ledere holdes introkurser og ledertræning.

- -
Yderligere afholder vi:
a) Divisionsrådsmøde den 25. april med bespisning og underholdning.
b) I år har Ege Division 35-års jubilæum, hvilket bliver fejret med en lokal for-opgave for

alle gruppe og et arrangement med påhæng - lørdag den 14. juni.
Yderligere information og invitation følger.

c) Efter sommerferien bliver der afholdt informationsmøde vedr. Divisionssommerlejr
2015, som afholdes på Toggerbo Spejdercenter i uge 28.

Igen i år vil der blive mulighed for at ansøge "Tilskuds pulje" som grupper og enkeltpersoner
kan søge til forskellige formål, eksempelvis materialer, arrangementer, uddannelse osv.
Der vil blive 2 ansøgningsfrister/uddelinger årligt.
Vejledning og ansøgning vil blive tilgængelig på hjemmesiden efter divisionsrådsmødet

Årets nyhed er en ny hjemmeside, baseret på Gruppe-Web. Den er allerede blevet
præsenteret for gruppelederne og på baggrund af de tilkendegivelser vi fik, forventer vi at
denne bliver frigivet omkring divisionsrådsmedet.

Årets gentagelse - HUSK at holde gruppens og medlemmernes data opdateret i Blåt
medlem.

Arne Raaschou, 23. februar 2014
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Rikke Fris Larsen / Dirigent
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Mette Bergholdt / BSF
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