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Referat at Grupperådsmødet d. 25. februar 2020 
 

Dagsordens-punkterne fra indkaldelsen er skrevet med skrå typer. 
 
a Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslår: 
Søren Larsen (Divisionens repræsentant) som dirigent 
Arne Raaschou som referent 
 
Sonny Andersen bød velkommen og foreslog Søren Larsen fra Divisionen som dirigent og 
Arne Raaschou som referent. Begge blev enstemmigt valgt. 
Søren konstaterede at indkaldelse og regnskab var rettidigt udsendt, idet han havde 
modtaget dem d. 2. hhv. d. 15. februar. 
 
b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
 
Sonny fremlagde formandens beretning: 
 
Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder i spejderåret 2019.  Vi har primært beskæftiget os 
med Liselund problemet og hvor vi skal være efter sommerferien 2020. Byrådet i Egedal har 
jo besluttet at sælge Liselund, til hvad og hvem vides endnu ikke. Som I alle ved, skal klubben 
jo ned på skolen på ca. 1/3 af det nuværende areal og Ebbe Skjalmssøn blev lige glemt i 
denne forbindelse. 
Vi udpegede så på et fælles leder- og bestyrelsesmøde Tina Rasmussen og Ole Dalskov til at 
forhandle med kommunen om en ny lokation. Tina og Ole har brugt rigtig meget tid på dette 
i løbet af året. I efteråret mundede dette ud i et møde på Liselund, hvor de forskellige 
scenarier blev luftet. 
Dette førte til en beslutning om, at arrangere en demonstration foran ”borgen” i Egedal, 
hvor vi med et meget stort fremmøde fik luftet vor frustration overfor de folkevalgte.  
Vi siger tak for støtten, der vel ikke kunne undgå at påvirke byrådet. Alt dette mundede ud i, 
at kommunen ville købe en FDF hytte uden for byen, nemlig Viggatorp 8, selv om vi hele 
tiden har pointeret at vi ønskede en bynær placering.  
Der er dog en del udfordringer forbundet med dette eventuelle køb! Det skal afklares med 
naboerne, hvorledes adgangsforholdene skal være, samt at der måske er en klausul, der 
siger, at hytterne på Viggatorp kun må bruges til spejderbrug og kun i weekenden! Hvis disse 
forhindringer bliver ryddet af vejen, står tilbage, at der mangler plads til opbevaring af grej 
mv. derude, noget som kommunen har lovet at løse. Vi kan og bør naturligvis kun acceptere 
løsningen, hvis alle disse forhindringer ryddes af vejen. Ellers ligger Viggatorp dejlig tæt på 
skoven og det vil give vore spejdere nogle gode rammer. Det ligger under 3 km fra Liselund 
og der er cykelsti hele vejen derud. Det er ikke hvad vi ønskede, men det er som landet 
ligger, den bedste løsning, i øjeblikket.                                                                                                                                                    
Ellers har vi, som de foregående år, brugt tiden på indtjeningsaktiviteter, hvervning af 
spejdere og hvervning af ledere. Som indtjeningsaktiviteter har vi i 2019 solgt lillebrorlodder, 
haft tombola på Ganløse by Night, været med i samme arrangements salg af billetter til de 
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forskellige aktiviteter, samt solgt juletræer. Vi har på disse aktiviteter tjent ca. 45.000 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. 
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.  
Føleren til Idrættens venner sidste år, vedr. at vi gerne ville tilbyde vor assistance på 
kræmmermarkedet, har desværre ikke båret frugt.  
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. 
 
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt. 
 

Bo Pedersen fremlagde herefter ledergruppens beretning: 
 
- Bo startede med at gennemgå afholdte fælles arrangementer 
 
Afholdte fælles arrangementer: 
• Gildeløb d. 19/1 2019. 
Dette blev afholdt i Smørum på Boesagerskolen. 
• Gruppeweekend d. 23/2 til d. 24/2 2019. 
Den blev afholdt i Slangerup, rigtig mange sov ude i shelter 
• Grupperådsmødet d. 24/2 2019. 
Blev afholdt i forbindelse med gruppeweekenden. 
Børnene slog katten af tønden imens der var møde. 
• Divisions turnering d. 6/4 2019. 
Alle grene deltog. 
• Spejd for en dag d. 24/5 til d. 25/5 2019. 
Denne blev afholdt på Liselund med forskellige aktiviteter, som karrusel, samarbejdsøvelser og 
pandekagebagning. 
Nogle af dem der skulle på Oak city d. 26/5 overnattede på Liselund og tog sammen til Farum. 
• Der blev solgt Lillebrorlodder i foråret 2019. 
Tak til alle der hjalp. 
Resultatet kan ses i regnskabet. 
• Sommerlejrene blev afholdt grenvis i 2019. 
• Oprykning d. 25/8 2019. 
Dette blev afholdt fælles på Liselund. 
• Ganløse by Night d. 30/8 2019. 
Vi deltog med pandekagebagning, det muntre køkken og tombola. 
Tak til alle der tog en vagt. 
• Divisions træf d. 5/10 2019. 
Alle grene deltog. 
• Julesalg d. 24/11 2019. 
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Vi solgte til og fra kort, samt julekalender. Ligeledes blev der delt sedler ud omkring vores 
juletræssalg. 
Vi kunne godt have ønsket os lidt flere deltager. 
• Juletræssalg d. 14/12, d. 15/12 og d. 21/12. 
Det gik rigtig godt, vi fik udsolgt af træer. 
Tak til dem der tog en vagt eller flere. 
• Der har været afholdt 5 ledermøder i 2019. 
 
- Herefter gennemgik Bo grenenes arrangementer: 
 
MUS 
Forår 2019  
Musene har det første halve år lært om cirkus og fremført overfor hinanden, mulerne og hele Ebbe 
Skjalmssøn til gruppeweekenden d.19/1 
De har lært, hvordan man bruger en kniv til spejder. Både regler og brugen af kniven. 
Alle musene lærte også om søer, åer og moser. De fiskede og fandt spændende dyr og planter. 
Musene var på sommerlejr på Gurredam sammen med mulerne. Det fungerede helt vildt godt. 
Muler og mus boede sammen og samarbejdede om lejren, mad og telte. 
Musene har prøvet at lave anderledes mad i en stenovn og fik lov til at male mel. 
 
Efterår 2019 – 2020 
Musene, er siden oprykningen steget fra 2 spejdere til 14 spejdere. Vi startede sæsonen med at 
tage mærket ”en god kammerat” for at spejderne kom til at kende hinanden og få en almen 
forståelse af, hvordan vi opfører os, når vi går til spejder. Dernæst har vi taget mærkerne ”klar dig 
selv” og ”førstehjælp”, med fokus på pakning af rygsæk, gå i trafikken og tøj efter årstiderne.  
Musene deltog til mikro/mini træf, med temaet Astrid Lindgrens univers.  
Da vi passerede årsskiftet fik musene lov til at udfolde deres kreative side, med at klippe i filt til 
bålkapper og male bordplader til sommerlejren. Vi har afholdt møde sammen med mulerne, som 
havde lavet et løb for musene, hvilket blev taget godt imod.  
Frem mod sommerferien 2020, skal musene ud i skoven og bygge huler, lave mad og lærer mere 
om kniven som værktøj. Derud over skal de lære deres nærområde bedre og kende, både i forhold 
til livet i skoven, og søerne i lokalområdet. Dernæst skal vi gøre klar til sommerlejren, som er en af 
de ture musene får tilbudt, udover gruppeweekenden, Divisionsturneringen, Majdag, 
teltovernatning+5 km her i foråret 2020  
Spejderhilsner 
Nynne, Karoline, Max og Carsten 
 
BJØRNE 
Forår 2019: 
Gildeløb, Smørum – Fangerne på Skolen. Vi var til Gildernes postløb, hvor der skulle samles nøgler 
gennem forskellige udfordringer på skolen. Der var både uhyggelige poster, og klamme opdagelser 
til fingrene. 
Høvdingebold, Slangerup. Bjørnene kæmpede ikke blot mod andre spejderhold, men også med 
forskellige regelsæt undervejs. Vi kom dog hjem en oplevelse rigere. 
Gruppeweekend, Slangerup. Postløb i skoven - nogle bjørne tog overnatningen i shelter, mens der 
blev hygget tæt i hytten om natten. 
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Divisionsturnering, Farum Nyvang – Nordiske Guder. Her kæmpede jætter mod guder og der skulle 
bl.a. findes ting ude på engen med kikkert. ES minipatrulje vandt, så vi kom på tavlen igen. 
Spejd for en dag; Flot karrusel blev testet. Vi forberedte Oak City Rally, hvor det var dejligt med 
forældre, der hjalp med at gøre sæbekassevognene klar. En del tog overnatning i telt med, mens 
nye spejdere prøvede spejderlivet af. 
Oak City Rally; Bjørnene havde to sæbekassevogne med til start. Der blev kæmpet bravt og der var 
masser af forældreopbakning ude på ruten. Trætte bjørne sluttede af med is. 
Sommerlejr i Pinsen; Vi tog med tog til Port Arthur spejdercenter på Fyn og legede med Harry 
Potter og alle vennerne i fire dage. Masser af forskellige oplevelser med hjem i rygsækken, bl.a. 
kom nogle til tops i klatrepælen, andre smagte mærkelige tryllepotions, der blev fanget feer i glas, 
kogt chokoladefrøer, kæmpet vandkamp og fløjet kostevæddeløb. 
Stjernekiggermærke, Frederik vores trop spejder, der hjælper troligt til alle møder, stod selv for 
forløbet, hvor der bl.a. blev lavet solsystem, og tegnet stjernetegn. 
Nørd mærke, her undersøgte vi forskellige fysiske love; blandt andet tyngdekraft og kraft overførsel 
med raketter på grønningen, forbrænding med stearinlys og ilt og overfladespænding med sæbe. 
Stifindermærket blev taget, hvor vi fandt kendetegn i skoven, kiggede signatur på kort og fandt vej, 
da vi sluttede af med lagkageløb med lederposter  
Efterår 2019: 
Seks store Bjørne rykkede op til Mulerne, og vi tog imod 9 nye Bjørne fra musene. 
Kniv- & Savbevis blev generhvervet for de store bjørne, mens de nye bjørne fik reglerne på plads. 
Lederkursus, Annette (Bjørne), Mette (Bjørne/Muler), Bo (Muler) var af sted og fik masser af gode 
redskaber og ideer med hjem til gruppen.  
Grendag, Frederikssund; Astrid Lindgren – ES lavede Ronja Røverdatter post med muselederne. 
Lejrbålsarrangør mærke med hygge om bålet på Liselund. Vi fik fundet på sjove sketch og sange, 
som vi viste frem for forældre. 
10 km mærke + shelter sammen med Mulerne. Vi gik fra Liselund over Værløse til shelter i 
Hareskoven. Der var både sang undervejs langs hestefoldene og lommelygter på stien i den mørke 
skov. 
Efter jul har vi nået Filmmager mærket, som i den grad tiltalte Bjørnestørrelserne. Der blev snakket 
manuskript, rollefordeling, og optageteknik i patruljerne, som har arbejdet supergodt sammen. Det 
blev til en del gyserfilm, over temaer fra Spejderloven – meget kreativt! 
Vi nyder p.t. godt af at have fået Sofie på lederholdet igen, og Niklas hjælper godt til. Med lidt 
frafald og nytilkomne Bjørne holder vi os lige under 30 bjørne – det kræver en solid 
bjørnelederstab. Vi sørger for at holde tæt samarbejde og koordinere i.f.t. at støtte bjørnene i at 
blive mere selvstændige og rummelige. Heldigvis har vi masser af opbakning og hjælp fra Tinas 
hotline. Tak for det! Vi har mange forskellige størrelser af spejdere (og spejderledere) og vi gør 
vores bedste for at der er plads til alle. En stor tak til forældre, der har hjulpet med stort og småt – 
det er vi meget glade for.  
I løbet af den næste sæson skal vi samle op på lidt knob og pioner, tage Kodehoved-mærket og 1. 
hjælp-mærket. Vi skal med på eventyr på Gruppeweekend, Skattejagt på Divisionsturneringen, 
afholde Spejd for en dag på Liselund, løbe til Oak City Rally, med til den nye Majdag på 
Frilandsmuseet, og på sommerlejr med Divisionen på Næsbycentret. 
Spejderhilsner 
Frederik – Ronja – Lisbeth – Sofie – Nicklas – Thomas – Annette - (Mette – Anne; 1. halvår) 
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MULER 
I foråret var vi 20 Muler, og det er vi stadigvæk. 7 er rykket op til troppen, enkelte er stoppet, men 
vi har også fået nogle der er rykket op fra Bjørnene ligesom der er kommet nye til i løbet af året. 
Vi har helt klart flest 2. års Muler, så der blive en stor gruppe som rykker til troppen til sommer. 
Lederne har i år været Mette, Katja og Bo – med Mia som fast afløser når det har brændt på. 
Vi er godt tilfredse med størrelsen på ca. 20 Muler – det har gjort det muligt at have 3 patruljer, 
som næsten altid har nok fremmøde til at fungere i egen patruljeramme. 
Året er gået på følgende måde: 
Vi har holdt vores ugemøder, en del af Mulerne har det fint med at spejder er noget som man går 
til om mandagen, og ikke nødvendigvis skal bruge weekender/ferie på. På ugemøderne har vi 
arbejdet med: Førstehjælp, Bål, Økse, Sav, Orientering, Koder, Bålkok og Smagsdommer. 
En af patruljerne er på skift ”Vagtpatrulje” – og har dermed opgaven med at sørger for at der er bål 
+ valg af sange… For nogle patruljer har det været en ret udfordrende opgave selv at skulle have 
ansvaret med at få skaffet tørt optændingsbrænde m.m. hjemmefra – da en mulepatrulje jo ikke 
kan forvente hjælp til at lave bål…  
Det har også været en fornøjelse at lade Mulerne planlægge og afholde et møde for Musene. 
Af aktiviteter ud over vores ugemøder bør følgende nævnes: 
2 år i træk har vi aflyst Pingofodbold pga. for få tilmeldte 
Vi har afsluttet et shelterforløb, hvor flere af spejderne sov i shelter 1 gang om måneden i 1 år. Det 
bør absolut gentages   
Vi har haft fint fremmøde til Divisions arrangementer – Det er fantastisk at se så mange spejdere 
sammen. Vi håber at få lidt mere forældrehjælp i fremtiden 
Forårsweekenden på Liselund, hvor hele Gruppen var sammen og vi afsluttede søndag med Oak 
City Rally var en af forårets absolutte højdepunkter. Mulerne fik rigtig meget ud af at se hvad trop 
og klan kan lave med pioner arbejder. 
Mulerne vandrede også 15 km. til Frederikssund og sov i shelter 
Flere af Mulerne tog også til Bornholm og deltog i Spejdermarchen hvor man går Bornholm rundt 
Vores sommerlejr gik til Gurredam, Mulerne cyklede de 40 km frem og tilbage. Det var en god uge, 
vi lærte nogle Nordmænd at kende og lavede lidt udveksling i løbet af ugen. Vi nød at have selskab 
af Musene den sidste halvdel af ugen (hvor også lederne satte stor pris på at vi var lidt flere ledere) 
Vi har også haft en patrulje af sted på 5 kamp i efteråret – det var hårdt… 
I Efteråret tog Mulerne på tur med Bjørnene i blandende patruljer, hvor spejderne gik 10 km og sov 
i shelter.  
Igen i år var Mulerne på Decemberfejden og fik sig en god oplevelse. 
 
I næste periode ser vi frem til: Gruppeweekend, Divisionsturnering, Gribskov Rundt, PUF (2. års 
Muler), Spejderweekend i Ganløse, Oak City Rally, Bornholm Rundt og Divisionens sommerlejr. 
Vores største udfordringer er, at patruljerne skal arbejde med kommunikationen internt i patruljen, 
således patruljelederne får besked ved afbud til mandagsmøder. Vi er ret pressede på antal ledere. 
Alle nuværende ledere stopper hos Mulerne til sommer og fortsætter i andre grene hvis kabalen 
med fremtidige mødedage går op. 
Spejderhilsner 
Katja, Mette, Mia og Bo 
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TROPPEN 
Pt.12 spejder. 
4 ledere: Kasper, Andreas, Mads og Tina. 
Foråret 2019 blev bland andet brugt på: den store bagedyst, snitte konkurrence, kemi møder, 
klatring, kolle-uge og løb for mulerne. 
Sommerlejren blev afholdt i Schweiz på Kandersteg, hvor der blev gået bjerge op og bjerge ned, 
river raftet, klatret i træer og meget mere.  
Efteråret blev brugt på rafte arbejde, kort og kompas, spisemærke og kolle-uge. 
Vi har igennem året deltaget i diverse gruppe og divisions arrangementer. 
Foråret 2020 skal vi have 24 timersløb, mere kemi, mødes med Ølstykkes trop og kolle-uge. 
 
SENIOR / KLAN VILDMULE 
Klanen er pt. Ikke aktiv, det er et indsatsområde vi har fokus på, vi ønsker at give klanen en kickstart 
til sommer. 
Sofie Andersen indskød at 2 fra Klanen havde været på Kandersteg. 
 
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 2019 til godkendelse 
Regnskabet blev udsendt sammen med indkaldelsen og kan downloades fra hjemmesiden 
 
Ole Kastberg Nielsen fremlagde regnskabet, med følgende kommentar: 
Der er et overskud på godt 50.000 bl.a. på grund af Ganløse by Night samt godt salg af 
Juletræer og Julekalendere. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
d. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår, at det vedtages på grupperådsmødet at: 
Forældre deltager med mindst 1 arbejdsdag pr. år pr. barn til at drive Ebbe Skjalmssøn. 
Opgaver fastlægges af ledelsen/bestyrelsen – dialogen med forældrene tages i de 
enkelte grene 
Grenlederne følger op hvert 1/2 år. 
Opgaver kan være, men er ikke begrænset til: 
o Deltagelse på evt. arbejdsdage 
o Deltage som hjælper på løb eller til møder, f.eks. postmandskab, madhold, transport 
med mere 
o Praktiske opgaver i løbet af året, f.eks. at skaffe/save/kløve brænde, grøn pleje, rengøring 
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o Deltage i pengeskabende aktiviteter som f.eks. Juletræssalg, Julekalendersalg, salg af 
lillebrorlodder, Ganløse by Night og kræmmermarkedet. 
 
Dette affødte en længere diskussion: 
Thomas (leder): Hvordan skal vi følge op på det. Jeg vil som leder ikke bryde mig om at skulle 
være indpisker. 
Bo: Man kan f.eks. i forbindelse med møder tage fat i dem som sjældent deltager. Det er rart 
at kende de forældre man møder i byen. 
Sofie: Man kan oprette et Excel-ark og heri notere hvornår forældre deltager. 
Erik (forælder): Det skal ikke virke afskrækkende – vi skal ikke fare for hurtigt frem. 
Thomas: God idé med Excel-ark. Hvis den er synlig kan den måske presse lidt. 
Mads Henriksen (Klan): Fed idé – men nogle forældre vil gerne mens nogle forældre bruger 
spejder som en pause. 
Malene (forælder): Vi som deltager kender hinanden. Det skal gerne udbredes, men der skal 
være plads til alle – også dem som ikke har overskuddet. 
Anette (leder): Enig med Mads. Grenene får normalt hjælp, når de beder om det til gren-
aktiviteter, men hjælp til hytte mm. skal ikke være en opgave for grenene. 
Bo: Havde prøvet at notere hvem der hjalp, hvilket også hjalp lidt. Ville gerne kunne skrive 
det i velkomstbrochuren. Man kunne så samle op på hvordan det går på ledermøder. 
Susanne (forælder): Der gik lang tid før hun opdagede at der var et behov. Man kunne starte 
med at gøre opmærksom på det. 
Søren foreslog at bløde formuleringen op. 
Det blev besluttet at give ledergruppen mandat til at formulere ønsket på et kommende 
ledermøde. 
Anja Bergholdt (Arrangmentsudvalget): Arrangementsgruppen vil gerne med i beslutningen. 
Bestyrelsen lovede at sørge for at alle interesserede bliver hørt. 

 
e1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 
Udviklingsplan for 2018-2020 blev udsendt sammen med indkaldelsen og kan downloades fra 
hjemmesiden. 
 
Bo gennemgik udviklingsplanen: 
Udviklingsplanen som gælder for 2018 til 2020 er ikke revideret i 2019 men: 

o Spejd for en dag var rigtig godt i 2019 og gentages i 2020 
o Punktet ”Efter Gymnastiksæsonen” blev koblet med Spejd for en dag og fungerede 

fint – kan forbedres yderligere 
o Store leder små: Tina har været rigtig god til at få troppen til at byde sig til 
o Fællesmøde, der er vi ikke helt nået i mål 
o Ole Dalskov har fået Facebookgruppen for Trop i Divisionen på plads 
o Fællesskab på tværs af grupperne i divisionen (trop), der arbejdes på det, bl.a. 

møde med Ølstykke 
Vi skal i gang med at få en ny udviklingsplan udarbejdet. 
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e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
 
Der var ingen kommentarer. 
 
e3. Vedtagelse af budget samt kontingent 2020 
 
Ole KN fremlagde budgettet og nævnte at vi ønsker at fastholde kontingentet på 1.100 med 
uændrede regler for søskenderabat. 
Vi skal ikke betale for en ny hytte – det er kommunen forpligtet til. Et evt. overskud kan 
bruges til f.eks. bålhytte eller til udgifter i forbindelse med udflytningen. 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger. 
 
f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere 
 
Søren spurgte til om man ønskede at fastholde den samme sammensætning (3+3+3) som vi 
har haft i mange år. Han nævnte samtidig at det var tilladt at trække de sidste medlemmer 
ind i bestyrelsen i løbet af året, hvis der skulle blive problemer med at få alle poster besat 
ved Grupperådsmødet. 
Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med 3+3+3. 
 
g1. Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen (2 år): 
På valg er: 
Ole Kastberg Nielsen, kasserer, genopstiller ikke 
Sonny Andersen, Gruppebestyrelsesformand, genopstiller 
 
Ole ønskede ikke at fortsætte som kasserer, men tilbød at fortsætte 1 år som bogholder for 
den nye kasserer for at lette indkøring i opgaven. Erik Lange meldte sig som betinget 
interesseret og efter en pause på 5-10 minutter hvor Ole og Erik talte sammen indvilgede 
Erik i at overtage posten som kasserer når Ole ville assistere som bogholder. 
Sonny blev enstemmigt genvalgt. 
Anja fortsætter (ikke på valg). 
 
g2. Valg af unge til bestyrelsen (2 år): 
Maja Vestergaard ønsker at udtræde 
 
Nynne stillede op og blev enstemmigt valgt. 
 
g3. Valg af ledere til bestyrelsen (2 år) 
Bestyrelsen indstiller: 
 
Bestyrelsen havde lige inden Grupperådsmødet udpeget Bo til ny Gruppeleder. 
Carsten Lammers stillede op som nyt medlem 
Henrik Henriksen ønskede ikke genvalg 
Bo og Carsten blev enstemmigt valgt og det blev besluttet at forsøge at finde et tredje 
medlem snarest mulig efter Grupperådsmødet. 
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g4. Evt. valg af suppleanter (1 år) 
Ole Dalskov – modtager genvalg 
 
Ole D ønskede at modtage genvalg for at kunne fortsætte dialogen med kommunen om at 
finde en erstatning for Liselund. Forsamlingen vedtog enstemmigt at give Ole mandat til de 
videre forhandlinger med kommunen. 
 
h. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 
Bestyrelsen indstiller: 
Sofie Hedegaard Andersen 
 
Frederik stillede op og han og Sofie blev enstemmigt valgt. 
 
i. Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 
Bestyrelsen indstiller: 
Forældrerepræsentant 
Ung eller lederrepræsentant 
 
Sofie og Niklas stillede også op til Divisionsrådet, derudover stillede Karoline, Pia og Niklas 
op. Alle blev enstemmigt valgt. 
 
j. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 
Bestyrelsen indstiller: 
Rune Jensen (1 år) 
Steen Andersen (1 år) 
 
Steen og Rune blev enstemmigt valgt, Rune som suppleant. 
 
k. Beretning fra større arrangementer 
 
Ingen indlæg 
 
m. Eventuelt 
 
Diskussioner under eventuelt kan ikke vedtages – de refereres her kortfattet: 
Ang. udflytning fra Liselund 
- nærmere information efter møde i Byrådet d. 25. marts 
- usikkerhed om Viggatorp må bruges udenfor weekender 
- kommunen vil tage kontakt til naboerne for at sikre at der ikke bliver problemer 
- der er ikke plads til materialer i hytten, der skal derfor opføres en bygning til disse – det vil 
kræve en nabohøring, byggetilladelse mv. som vil tage lang tid 
- der er en dialog mellem bylauget og kommunen om at få en grund til noget lokalt, det vil 
dog tage endnu længere tid, så det er ikke noget vi kan vente på 
- vi kan ikke leve med at skulle dele en hytte med andre institutioner, det har vist sig at give 
alvorlige problemer andre steder 
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- Erik nævnte at flere af Viggatorps naboer ikke ønskede at kommunen skulle stå som ejer af 
grunden, da man frygtede at den ville komme i spil til også at blive brugt til f.eks. børnehave. 
Han omtalte tilsvarende sager hvor man havde fået medlemmerne til selv at investere 
penge, som de fik igen via husleje. 
 
- Søren benyttede lejligheden til at orientere om arbejdet i Divisionen: 
 

o Ege Program 2020 blev udleveret ved sidste gruppeledermøde og hænger nu i 
gangen, så alle kan følge de mange tilbud som divisionen udbyder. Programmerne 
ligger fremme i A4. 

 
o Divisionssommerlejr 2020 afholdes på Næsbycentret fra lørdag d. 4/7 – fredag d. 

10/7 (½-lejr fra tirsdag d. 7/7). 
Fælles afslutning fredag aften med forældre og søskende. 
Prisen er 1.150,- kr. for hel-lejr og 750,- kr. for ½-lejr. Bemærk at dette er hvad 
grupperne betaler – det er individuelt hvilken betaling grupperne opkræver af 
spejderne. Der er ca. 500 forhåndstilmeldte. Grupperne søger selv for transport af 
både spejdere og materialer. Ankomst lørdag først efter kl. 14. 
Deadline for bindende tilmelding er den 09. marts. 

 
o Temaaften den 21/1. Chefkonsulent i HR7, erhvervspsykolog Sebastian Damkjær-

Ohlsen, gæstede os med et tankevækkende oplæg om identitet, sprog og 
anerkendelse. ”Tal så du og dine spejder udvikles” 

 
o Divisionens stor-kanoer 

Den 19. maj afholdes der kursus i Sikkerhedsinstruktion for sejlads. Information, 
vejledning i booking og instruktion m.m. ligger på divisionens hjemmeside. Ligeledes 
er I naturligvis velkomne til at tage den fremlagte brochure/folder med hjem. 

 
o Lån af udstyr 

HUSK at bruge vore egne materialer, som kan findes på divisionens hjemmeside 
www.egedivision.dk under menuen ”Materialeudlån”. 

 
o Vi kunne godt bruge et par hænder mere i divisionsledelsen – vi kommer specielt til 

at mangle juniorledere. 
 
- Ole D omtalte arrangement d. 17. marts om børn med udfordringer.  
Han mindede også om at der d. 25. marts afholdes infomøde om sommerlejren. 
Begge arrangementer foregår på Maglevad. 
 
- Bo efterlyste flere kurser i brugen af storkanoerne, så flere leder kunne få mulighed for at 
deltage. Ole D opfordrede til at kontakte Anders der er DSØK, se hjemmesiden under 
Divisionen/Divisionsledelse. 
Det blev også omtalt at vi ikke har fået udsendt invitationer til sommerlejren og at vi normalt 
giver tilskud, så spejderne ikke skal betale 1.150 hhv. 750 kr. 
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Sonny takkede forsamlingen for god ro og orden og afsluttede mødet. 
 
 
 
 
 
Dato: 
 
 
 
 
 
Dirigent Søren Larsen: 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesformand Sonny Andersen: 


