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Referat at Grupperådsmødet d. 24. februar 2019 
 
Indledningsvis kan det konstateres at indkaldelsen var udsendt via Medlemsservice og 
modtaget d. 2. februar, dvs. mere end 3 uger før mødet. Det var således rettidigt indkaldt. 
 
Dagsordens-punkterne fra indkaldelsen er skrevet med skrå typer. 
 
a Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslår: 
Signe Trøst Nielsen som dirigent 
Arne Raaschou som referent 
 
Sonny Andersen bød velkommen og foreslog Signe Trøst Nielsen som dirigent og Arne 
Raaschou som referent. Begge blev enstemmigt valgt. 
 
b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
 
Sonny fremlagde formandens beretning: 
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i spejderåret 2018. Vi har primært koncentreret 
bestyrelsesarbejdet om indtjeningsaktiviteter, hvervning af spejdere og hvervning af ledere. 
Som indtjeningsaktiviteter har vi i 2018 afholdt kræmmermarked på Liselund, samme dag 
som det årlige Ganløse kræmmermarked. Dette var ikke var den bedste løsning, grundet det 
meget fine sommervejr den weekend. Vi havde satset på, at folk ville søge ly hos os, hvis det 
blev regnvejr, men det gik ikke helt efter planen. Vi fik en meget lille indtjening og har derfor 
besluttet, at spejderne ikke har en bod på dette års marked, dels grundet erfaringerne i 
2018, dels grundet den ringe indtjening, indsatsen taget i betragtning.  
Vi har derfor stukket en føler ud til Idrættens Venner i stedet og forespurgt, om vi evt. kunne 
hjælpe til ved arrangementet. Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en afklaring på 
dette, idet det afventer Idrættens Venners generalforsamling d. 28.februar 2019.  
Vi har, ligesom foregående år også solgt lillebrorlodder og haft en tombola ved Ganløse by 
Night og været med ved samme arrangements salg af billetter til diverse aktiviteter denne 
aften.  
Vi er ligeledes ved at få løbet juletræssalget godt i gang og har på disse aktiviteter tjent 
næsten 50.000 kr. til gruppen.  
Vi er i bestyrelsen meget glade for den opbakning vi får til disse tiltag, bemanding af diverse 
boder og hjælp til salg af juletræer osv. Vi håber også på opbakning, hvis vi får mulighed for 
at hjælpe til ved kræmmermarkedet og jeg kan nævne, at Idrættens Venner i 2018 uddelte 
130.000,- til de forskellige foreninger i byen. 
Alt dette hjælper med at holde gruppens økonomi sund og betyder, at vi ikke behøver at 
hæve kontingentet samt at vi kan holde priserne på ture og arrangementer nede for 
spejderne. 
I løbet af året og efter et veloverstået kommunalvalg (i 2017) fik vi en ny og uventet 
udfordring. Der dukkede en rapport op fra Brøndum og Flies, hvor en af de kaniner der blev 
trukket op af hatten var kommunens mange ledige, eller ringe vedligeholdte! m2. 
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Bl.a. Liselund, der jo, grundet manglende vedligehold i 20 år er noget forfalden. Denne skulle 
pludselig sælges og klubben rykkes ned på skolen. Der var så ikke lige nævnt noget om 
spejderne og hvor vi skulle være. Der er i øjeblikket tiltag i gang i Ganløse bylaug, om evt. at 
få dannet en forening, der kan overtage Liselund og drive klubben som en selvejende 
institution. Vi ved, på nuværende tidspunkt, ikke hvordan kommunen stiller sig til dette. 
Men hvis det lykkes, kan Ebbe Skjalmssøn forblive i lokalerne, hvis kommunen er indstillet på 
at betale herfor. Hvis ikke, ved vi på nuværende tidspunkt, kun at vi skal være ude efter 
sommerferien i 2020! Der er enighed på ”fortet” om, at spejderne ikke skal være på skolen, 
men ikke rigtig nogen forslag til, hvor vi ellers kan være? Der er ikke rigtig noget andet egnet 
sted i Ganløse. Men ellers er der jo lige blevet et ledigt klubhus tæt på byen, som måske 
kunne bruges 
 
Jeg vil gerne slutte med på bestyrelsens vegne at sige mange tak til de ledere, der lægger 
mange timer i at give vores spejdere nogle rigtig gode oplevelser både på ugemøderne, på 
weekendture og sommerlejre. 
 
- Rikke spurgte om bestyrelsen havde overvejet om tidsrummene for Juletræssalg var 
optimale, idet der havde været meget begrænset besøg de første par timer, hvor hun havde 
tjansen. SA og Ole Dalskov (OD) svarede at det var noteret hvordan salget var gået i de 
forskellige tidsrum og at det hvert år blev revurderet. Nogle perioder havde dog været 
meget sparsomt besøgt f.eks. på grund af dårligt vejr. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Tina Rasmussen fremlagde herefter ledergruppens beretning: 
 
- Tina startede med at gennemgå afholdte fælles arrangementer 
 
Gruppeweekend / 24 - 25. marts. 
Blev afholdt ved Høbjerg hegn med forældre. Temaet var spejderfærdigheder. 

          Grupperådsmøde blev afholdt d. 25. marts. 
 
Fælles divisionsturnering / d. 7. april. 
Mikro-mini var jorden rundt på 4 timer. 
Junior – trop var på Adventureløb i Slangerup. 
 
Sct. Georgs aften / 24. april 
Traditionen tro på Bastrup Slotsruin, hvor klanen opførte skuespillet om Sankt Georg og Dragen. 
 
Fælles oprykning / 18. 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. 
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Grentræf i divisionen 6.oktober. 
Mikro-mini lavet atletik i Skibby. 
Junior var på Kalvø, hvor de blandt andet sejlede i storkanoer. 
Troppen var i Kulhuse fra d. 5. til d. 7. de kørte Dakar rally med sæbekassebiler. 
 
Salg af Juleting / 29. november. 
Salg af julekalender og ”julemærker” 
Pænt fremmøde, det var første år med julekalender, det var en positiv oplevelse 
 
Salg af juletræer i december 
Tak for den store tilslutning til dette. 
 
Der har været afholdt 3 ledermøder i løbet af året. 
 
- Herefter gennemgik Tina grenenes arrangementer: 
 
Mikrogrenen / Musene.  (6 – 8 år). 
Pt. 12 spejder 
3 ledere og 1 ung: Sofie, Thomas G., Ronnie. og Karoline. 
 
Vi har hos musene haft ekstra fokus på det seneste år at løfte vores musegren fra primært sjov og 
spas til i højere grad at afspejler de spejderfærdigheder som de skal prøve kræfter med når de 
bliver ældre.    
Vi startede 2018 ud med at tage 3 mærker, henholdsvis værksteds mærket hvor vi lavede 
insekthoteller, en god kammerat mærket og sø og strand mærket hvor vi både var ved Buresø og 
bade og ved Jyllinge hvor vi fangede krabber.  Derudover prøvede vi også kræfter med besnøringer 
og bålmad.  
Til vores sommerlejr var vi i maj 3 dage på Egemose centret hvor vi fik afprøvet vores 
spejderfærdigheder.  
Efter sommerpausen blev muse grenen kraftigt reduceret og ledergruppen næsten fuldstændig 
udskiftet. Vi valgte at se dette som en fordel for at kunne afprøve nogle ting som ellers ikke ville 
være muligt med en så stor gren som vi havde i foråret 18. I efteråret tog vi både 
hulebyggermærket, førstehjælpsmærket og tog endnu engang en god kammerat mærket da vi 
prioriterede dette, da det fungere som en måde at sammenryste grenen, da vi dette år ikke kun er 
folk fra Ganløse skole men også fra forskellige skoler i Stenløse. 
 
Minigrenen / Bjørnene.  (8 – 10 år). 
Pt. 28 spejdere 
5 ledere, 1 ung og 2 hjælpere: Anne, Anette, Andreas, Maja, Lisbeth, Frederik, Mette og Susanne. 
 
I foråret var 23 bjørne, med en daglig ledelse af Karoline, Pia, Katja og Bo 
De havde fokus på at opbygge færdigheder til lejrbrug, de gik 15 km. til sheltere ved Frederikssund, 
tog på træningsweekend hjem til Tina og sov i telt, arbejde med udeliv og tog så på sommerlejr på 
Næsbycentret sammen med Mulerne. 
Det var en spændende sommerlejr – hvor de bl.a. gik en 20 km hike i blandede patruljer sammen 
med både DDS Frederikslund, FDF Røsnæs og en enkelt KFUM som gerne ville være med. 
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Det har været et spændende efterår med bjørnene. Nu har vi endelig taget fat på de lidt mere 
gængse spejder discipliner og vi startede ud med de længe ventede kniv- og sav-mærker.  
Herefter har vi taget mærkerne: raftebygger, bål og bålkok, så vi er efterhånden rutinerede i at 
tænde bål. Raftemærket tog vi i Tinas have hvor vi øvede os på tømmerstik, besnøring og dobbelt 
halvstik. Vi lavede kapløb med vores hjemmebyggede stridsvogne.  
 
Juniorgren / Mulerne.  (10 – 13 år). 
Pt. 20 spejdere 
4 ledere og 1 hjælper: Bo, Thomas L., Dorte, Katja og Mia. 
 
Mulerne så frem til at der skulle rykke en masse Bjørne op, så for at tage godt imod Bjørnene tog 
Mulerne med på sommerlejr ved Næsbycentret – det er hårdt at være de store, men det gik godt – 
også selv om Mulerne blev sendt ud på det vildeste natløb imens Bjørnene sov…  
Der er 18 Muler i efteråret 2018, sidste år blev der på Gruppeweekenden talt om at der var for 
mange møder der var aflyst i forbindelse med andre arrangementer, så det var svært at huske 
hvornår ”man skulle til spejder”. Da vi i efteråret 2018 var så heldige at have både Dorte, Lisbeth, 
Katja, Thomas og Bo som ledere, blev det besluttet at vi ville tage oplysningen til efterretning og 
holde møde hver mandag, selv om der evt. var et andet arrangement i løbet af ugen. 
Efter oprykning blev der dannet 3 patruljer, som hver har fået deres eget patruljerum. Mulerne 
valgte selv at de ikke ønskede at få valgt en patruljeleder/assistent, men at de ville tage 
beslutninger i dialog i patruljen… det har givet nogle spændende diskussioner… der er både 
fordele/ulemper ved denne model… 
De første par måneder blev brugt på ”obligatoriske” emner, såsom bål, økse og madlavning på 
Trangia – således at de klassiske færdigheder blev holdt ved lige. Derefter har fokus været på at 
Mulerne skal arbejde med selv at deltage i planlægningen – da de jo skal forberedes til meget mere 
selvstændig aktivitet. 
Det har bl.a. andet betydet at patruljerne ikke har haft de samme emner at arbejde med, da 
patruljerne selv har skullet vælge emner.  
Det har også betydet at patruljerne har fået større ansvar (med varierende grader af succes) for 
selv at stå for kommunikation. Ideelt set skulle alle Muler nu have alle telefonnumre for deres egen 
patrulje, og derfor kunne koordinere – det er da også lykkedes flere gange for nogle af patruljerne 
at få koordineret ændringer af starttidspunkt / sted / koordination af materialer – men det vil være 
noget af en overdrivelse at sige at vi er i mål… Vi arbejder troligt videre på kommunikationen til at 
ske via Mulerne selv. 
Den største oplevelse for Mulerne i efteråret var da over halvdelen af dem var på Decemberfejden, 
en spændende weekend hvor Mulerne var af sted uden egne ledere (de klarede det flot). 
 
Troppen / Storspejderne.  (13 – 16 år). 
Pt.6 spejdere 
3 ledere: Claus, Tina og Mads. 
 
Vi var ca. 12 aktive tropsspejder, foråret gik med at deltage i diverse arrangementer, fra divisionen 
og gruppen. 
Vi have en kolleuge fra d. 15/4 til d.21/4-2018. 
Vores sommerlejr forgik på Isefjorden i storkanoer, vi var lidt ramt af afbrændingsforbuddet og 
måtte gå på grillbar den sidste aften. 
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Efteråret 2018: 
Leder: Claus, Mads og Tina. 
Vi var 7 aktive tropsspejder, efteråret blev brugt på træklatring, planlægning af løb, klar jer selv tur 
til Sejerø, samt deltagelse divisionens tropstræf og Decemberfejden. 
 
Seniorerne / Klan Vildmule.  (16 - ..  år). 
Pt. 7 spejdere og heraf 1 leder: Maja 
 
Klanen er pt. Ikke aktiv. 
 
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 os mulighed for forhåbentlig at have givet ”jeres” børn en 
større oplevelse. 
 
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
c. Fremlæggelse af regnskab og status for 2018 til godkendelse 
Regnskabet blev udsendt sammen med indkaldelsen og kan downloades fra hjemmesiden 
 
Steen Andersen fremlagde regnskabet, med følgende kommentar: 
Der er et overskud på 52.000 bl.a. på grund af flere medlemmer, godt salg af Juletræer og 
Julekalendere og fordi der ikke var store lejre. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 
 
d. Behandling af indkomne forslag 
 
Sonny: Der er ikke modtaget forslag 
 
e1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 
 
Indeværende udviklingsplan blev udarbejdet ved et par inspirationsaftener for ledere, 
seniorer og bestyrelse i efteråret 2018. 
Temaet blev: Spejder skal være og forblive spejder. 
 
Følgende 6 indsatsområder/formål med deadline for implementering og ansvarlige personer 
blev besluttet: 
 
 Spejd for en dag. Formål: at få nye (små) spejder samt ledere ind. Afholdes på Liselund 

d. 26.-28. juli 
 Efter gymnastiksæson. Formål: genhvervning af Parkourspejder og andre. 
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 Store leder små. Formål: fastholdelse af spejderidéen. F.eks. afholder Troppen møder 
for Mulerne 

 Fællesmøder. Formål: fællesskab i hele gruppen. 
 Facebookgruppe for troppen i divisionen. Formål: fastholdelse, oplevelser og nye 

venner. 
 Fællesskab på tværs af grupperne i divisionen. Formål: fastholdelse, nye venner. 

 
Der skal laves en ny udviklingsplan i efteråret 2019. 
 
e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
 
Salg af ”Lillebrors lodder” i perioden 2. marts – 2. juni. 
Vi kan kun igen opfordre alle til at bakke op, både hjemme, ved familiebesøg og på 
arbejdspladserne. Mus og muler sælger d. 4/3 - bjørne og trop sælger d. 6/3. 
 
Fælles divisionsturnering / 6. april 
Det forventes at alle grene deltager. 
 
Sct. Georgsaften / 23. april 
Fælles gruppearrangement ved Bastrup Slotsruin, hvor vi hører sagnet om den tapre ridder 
og aflægger vort spejderløfte. 
 
Sommerlejre 
Mus og muler holder sammen, nærmer info kommer. 
Bjørne holder fra d.7. juni til d. 10. juni. 
Troppen fra d.9. juli til d.19. juli. 
 
Fælles opryknings aften / 20. august. 
Som tidligere, også med forældremøde. 
 
Ganløse by Night / 30. 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. 
 
Specielt for grenene: 
 
Mikrogrenen / Musene. 
Nu i foråret vil vi have endnu mere fokus på at løfte vores niveau som spejdere og har valgt 
for første gang at tage knivbevis med musene. Derudover skal vi på weekendtur i april eller 
maj og så har vi centersommerlejr i juli. Derudover har vi også lige taget cirkus mærket og 
slutter året af med telt mærket og sø og strand mærket.   
 
Minigrenen / Bjørnene. 
Vi ser frem til en spændende forårssæson, hvor vi fortsat skal styrke patrulje arbejdet og vi 
skal tage tre mærker: Stjernekigger, Nørd, og Stifinder. 
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Årets Gildeløb, ”Fangerne på skolen” var d 19. januar, det var et indendørsløb på 
Boesagerskolen i Smørum. Der deltog 18 bjørne. 
Der er også nye aktiviteter for bjørnene som høvdingebold og d.6. maj Oak City Rally.  
Divisionsturnering: stort spejderløb d. 6.april I Farum nyvang. 
Sommerlejren: Bjørnenes sommerlejr ligger i år i pinsen d. 7.juni (eftermiddag)-10. juni. Vi 
tager til Port Arthur Spejdercenter ved Tommerup, Fyn. Dette års tema er Harry Potter og 
aktivitetsområderne er inddelt efter kollegierne: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw og 
Slytherin.  
 
Juniorgrenen / Mulerne. 
2019 er startet med et førstehjælpsforløb 
Ellers er den største udfordring for Mulerne at få tilmeldt sig arrangementer… Vi fik kun 1 
tilmelding til Gildeløbet, vi har 0 tilmeldinger til Pingofodbold og Forårsudfordringen, selv om 
fristen er blevet forlænget 2 gange... og vi har 0 tilmeldinger til PUS (for 2. års Muler)… Så 
hvad foråret bringer er lidt uklart… 
Vi sender et brev ud til forældrene om dette, så vi forhåbentlig kan finde en fælles løsning.  
Mulerne mangler leder efter sommerferien 2019. 
 
Troppen / Storspejderne. 
Foråret er gået med mange ture: vi deltager i bland andet GW, Ragnarok, 
forårsudfordringen, overnatning på Ungdomsøen, divisionstræf. Lørdag eller søndagsmøder 
hvor vi skal træklatre. 
Ugemøderne har troppen selv været med til at vælge emnet for, det er alt fra at lave løb for 
mulerne, kemimøder, stor kage dyst med mere. 
Vi holder kolleuge fra d.25/3 til d.30/3-2019. 
Sommerlejr bliver til Kandersteg i Schweiz. 
 
Seniorerne / Klan Vildmule. 
Vi må se hvornår der igen er en aktiv klan. 
 
e3. Vedtagelse af budget samt kontingent 2019 
 
Sonny fremlagde budgettet og nævnte at vi ønsker at fastholde kontingentet på 1.100 med 
uændrede regler for søskenderabat. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere 
 
Sonny fremførte at bestyrelsen ønsker at fastholde 3+3+3. Enstemmigt vedtaget. 
 
g1. Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen (2 år): 
På valg er: 
Bolette Jansen (modtager ikke genvalg) 
Sonny Andersen GBF (ikke på valg) 
Ole Kastberg Nielsen GK (ikke på valg) 
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Bolette udtræder af bestyrelsen, da hun flytter fra byen. Anja Bergholdt stillede op og blev 
enstemmigt valgt. 
 
g2. Valg af unge til bestyrelsen (2 år): 
Bestyrelsen indstiller: 
Sofie Hedegaard Andersen 
Maja Vestergaard 
? 
 
Udover Sofie og Maja ønskede Frederik Baumann at stille op. Alle blev enstemmigt valgt. 
 
g3. Valg af ledere til bestyrelsen (2 år) 
Bestyrelsen indstiller: 
Tina Rasmussen, Gruppeleder (”født” medlem) 
Bo Brøndum Pedersen (ikke på valg) 
Henrik Henriksen (ikke på valg) 
 
Der var ingen ønsker om at udtræde af bestyrelsen. 
 
g4. Evt. valg af suppleanter (1 år) 
Ole Dalskov 
 
Der var ingen yderligere kandidater. Ole blev enstemmigt valgt. 
 
h. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 
Bestyrelsen indstiller: 
Tina Rasmussen 
 
Tina og Maja blev enstemmigt valgt. 
 
i. Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 
Bestyrelsen indstiller: 
Forældrerepræsentant 
Ung eller lederrepræsentant 
Søren Vestergaard 
Tina Rasmussen 
 
4 medlemmer: Søren, Tina, Sofie og Mads (Olivias far) blev enstemmigt valgt. Mads skulle 
dog først cleare det med hjemmefronten.  
 
j. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 
Bestyrelsen indstiller: 
Steen Andersen, revisor (1 år) 
Lars Rune Jensen (1 år) 
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Steen og Lars blev enstemmigt valgt. 
Bestyrelsen skulle undersøge hvornår Steen har jubilæum som Gruppens revisor. 
 
k. Beretning fra større arrangementer 
 
Der var ingen større arrangementer at omtale. 
 
l. Eventuelt 
 
Tina 
omtalte salg af Lillebrorlodder – Mus og Muler bruger 1 aften, Bjørne og Trop en anden. 
Forældre opfordres til at hjælpe med at få solgt – gerne til bekendte og kolleger. Husk at 
sørge for at evt. lodder som ikke sælges bliver returneret, da vi ellers skal betale for dem. 
Salget støtter Børnehjælpsfonden. 
 
Jens W Søndergaard, med kommentarer fra Tina og Ole 
omtalte fremtiden for Liselund. Kommunen ønsker at komme af med ejendommen og flytte 
klubben til lokaler på skolen. Det kunne evt. blive en mulighed via en selvejende institution 
at overtage ejendommen billigt. Det ville kræve økonomisk opbakning da det forudsætter en 
investering på flere millioner til at få repareret tag mv. Beløb op til 10 mill. blev omtalt. Den 
selvejende institution ville herefter kunne udleje lokalerne til kommunen til brug for 
Spejdere og Klub. 
Vi har fået at vide at vi skal være ude pr. 20. august 2020. Kommunen har pligt til at genhuse 
os, men det kan blive i væsentlig mindre lokaler end de nuværende. 
 
Der blev forespurgt om det var muligt at betale med MobilePay. 
Steen forklarede at betaling med den ordning som er integreret i hjemmesiden (hvor man 
bruger sit kreditkort) gør at pengene automatisk ryger ind på de rigtige konti, så man ikke 
manuelt skal bruge en masse tid på det. 
Han beklagede de problemer der havde været med betalinger mellem 7. januar og 10. 
februar, men de skulle være overstået nu. 
Hvis man ønsker sikkerhed for om betalingen er gået igennem kan man spørge den leder 
som har oprettet arrangementet. 
 
Det blev igen påpeget at man skal huske at melde afbud hvis man ikke kan deltage – derved 
undgår lederne at skulle spilde en masse tid og gå med en uvished om hvor mange der 
kommer. 
Der blev efterspurgt en mulighed for at forældre kan se hvem der deltager, så man f.eks. kan 
arrangere fælleskørsel. Arne ville undersøge med Gruppeweb-teamet. 
 
Der kom en opfordring til at bruge Facebook mere. Det blev diskuteret ”frem og tilbage” 
med konklusionen at Facebook er fint til at vise billeder mv. men ikke til indkaldelse til 
arrangementer, da vi ikke kan forlange at alle skal være ”på” Facebook. 
 
Der blev efterspurgt en nemmere måde at holde sig opdateret med kalenderen. Der er p.t. 2 
kalendere: en pdf-version for hele sæsonen og den som kan ses nederst på hjemmesiden. 




