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Ebbe Skjalmsøn Grupperådsmøde 

27.02.2022 

 

Indkaldelse, dagsorden, regnskab 2021 og budget 2022 og 2023 er udsendt d. 5. februar 2022, og det konstateres 

at der er indkaldt rettidigt. 

 

Dagsorden 

a) Valg af dirigent og referent 

b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

c) Fremlæggelse af regnskab og status for 2021 til godkendelse (vedlagt) 

d) Behandling af indkomne forslag 

e1) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

e2) Vedtagelse af budget samt kontingent 2022, samt budget for 2023 (vedlagt) 

f) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

g) Valg til Bestyrelsen 

h) Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 

i) Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 

j) Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 

k) Beretning fra større arrangementer 

l) Forældreinddragelse 

m) Hytteudvalg 

n) Eventuelt  
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Ad a) Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår: 

Alice Linning som dirigent 

Erik Lange som referent 

Begge blev valgt. 

 

Ad b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

 

Formandens beretning, spejderåret 2021 

 

Det har været igen været et meget begivenhedsrigt år for Ebbe Skjalmssøn. Vi mangler desværre stadig at 

flytte en del fra Liselund, da vi stadig ikke har fået afklaret situationen vedrørende opbevaring på Viggatorp. 

Bestyrelsen har holdt 4 møder i løbet af året, nogle af disse som virtuelle, og nogle med frafald som følge af 

corona-situationen Disse møder har, foruden spejderarbejdet, drejet sig om økonomien, sommerlejre samt 

situationen på Viggatorp. 

Bo og jeg, har desuden brugt tid på møder med kommunen, for at diskutere forholdende på Viggatorp og 

vejen der jo stadig langt fra er i orden. Vi har oplevet en del problemer med Viggatorp 1, der desværre har 

chikaneret både spejdere, forældre og ledere. Dette medførte et møde derude, med repræsentanter for 

vejlauget, kommunen, bestyrelsen, samt Viggatorp 1. Viggatorp 1´s ønske var at få os væk, han tilbød 

ligefrem at købe grunden af kommunen! Vi har dog retten på vor side, hvilket repræsentanten for 

kommunen oplyste ham om. Mødet endte op med, at kommunen skulle komme med et forslag til 

fordelingen af udgifterne, samt iværksætte en reparation af vejen, hvis ikke lodsejerne selv satte det i gang. 

Dette skulle være påbegyndt i uge 4, men er endnu ikke sket, da den af kommunen valgte entreprenør ikke 

har tid og undskylder sig med vejrlig! Nr. 1 har nu indkøbt en masse hegnsmateriale, for at umuliggøre at 2 

biler kan passere hinanden. Vi har gjort kommunen opmærksom på, at en tinglysning fra 1963, siger at 

vejen skal være 6 m bred. Den er i øjeblikket 3,2m bred! 

 

Vi mangler, som nævnt i indledningen, stadig plads til opbevaring på Viggatorp 8. Vort fuldt færdigtegnede 

projekt er skudt ned af kommunen, da de 120.000,- der er afsat til formålet kun rækker til ca.8m2 skur, 

uagtet at vi vil betale og opføre et fundament på 40m2 (beløbet afsat allerede i 2020) Dette projekt har vi 

lige skudt til hjørne i ca. 3 uger, da vi undersøgte en mulighed for at afhænde Viggatorp 8 og i stedet få 

kommunen til at erhverve Viggatorp 9. Den tilhører Baptist spejderne i Lyngby, som anvender den meget 

begrænset. De var umiddelbart interesseret i at afhænde den, men har trukket lidt i land, da de gerne vil 

beholde den i gruppen og nu forsøger at få deres Herlev gruppe med i et samarbejde. Vi holder denne dør 

på klem, men har nu bedt kommunen om at søge landzone tilladelse til vore udvidelser på Viggatorp 8. Vi 

har bedt kommunen om, at opsætte en 20 fods container på Viggatorp 8, så vi endelig kan få tømt Liselund, 

der jo er solgt pr. 01/03/2022. Vi håber på forældreopbakning til dette, samt til at få flyttet raftestativet. 

Vi prøver, gennem forhandling, at få kommunen til at lave en tillægsbevilling, så vi kan få en 
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opbevaringsplads på mere end 8m2 . Det forlyder, at administrationen er mere villige til dette, efter at vi 

har fået ny kommunal-bestyrelse. 

I forbindelse med vejrenoveringen, har kommunen lovet, at kikke på vores p-plads, så den bliver mere 

anvendelig og muligvis lave en udkørsel nr. 2, hvilket Viggatorp 1 modsætter sig. 

Vi har ikke fundet et dræn på grunden, så vi må nok acceptere, at der er lidt mudret på grunden af og til. 

 

Spejderåret 2021 har desværre igen været plaget af mange aflyste arrangementer, løb og lejre, grundet 

corona. Vi holdt dog sommerlejr på Nekselø. Håber alle var tilfredse med dette arrangement. Vi aflyste 

 

ligeledes det årlige salg af lillebrorlodder, der var intet kræmmermarked, men dog Ganløse by Night. Dette 

efterlod os med et hul i økonomien, men heldigvis blev det igen muligt søge om ”corona” tilskud hos DUF, 

hvis man kunne dokumentere et tab. Jeg ansøgte om kr. 18,500,- for tab på Lillebrorlodder og 

Kræmmermarkedet og det fik vi. 

Juletræssalget gennemførte vi som normalt, en stor tak til Nynne og Sofie og deres fædre for koordinering, 

samt til alle der tog en vagt og ikke mindst til dem der købte et træ. Vi valgte i bestyrelsen, at bruge de 

indkomne beløb for juletræssalg og DUF til at reducere egenbetaling til Spejdernes Lejr 2022, samt 

mikroernes deltagelse i deres sommerlejr på Fyn. 

Jeg vil, som de foregående år, gerne slutte af med at takke alle vore fantastiske ledere, for det store 

arbejde, de lægger i at give vore spejdere nogle skønne oplevelser, også i dette corona år, der endnu 

engang, har gjort det hele en smule vanskeligere. 

 

Spørgsmål fra Thomas, Mule leder – Spørger ind til container, er det lovligt har vi søgt? 

Sonny svare at det søger kommunen om, og de andre der har container stående derude, har fået tilladelse til dette. 

 

Bestyrelsesberetningen er godkendt 

 

 

Gruppeledelsens beretning 

Gruppeledelsen: Arbejdet har stadigvæk været præget af corona, så der har været lidt 
begrænsninger på gruppeaktiviteter, og fokus har i stedet været på aktiviteter i de enkelte 
grene. 
 
Nynne og Bo har i sidste periode fordelt det daglige arbejde således: 
Nynne er koordinator for:  

- Familiespejd, Mus, Bjørne og Klan, samt har dialogen med divisionen. 
Bo er koordinator for: 

- Muler, Trop og Voksenspejd, samt har dialogen med kommunen og BUS 
 
Fælles Gruppearrangementer: 
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Sommerlejr blev holdt som en fælles gruppesommerlejr på Nekselø. Det var en stor succes at 
være på en ø sammen. 
 
Oprykning på Viggatorp efter sommerferien gik fint, vi afprøvede et lidt ændret koncept, og 
det blev godt modtaget. 
 
Ganløse By Night kom i gang igen efter et års Corona nedlukning, det gik godt, men vi kan 
blive bedre og vil gerne have lidt flere end ”Tordenskjolds soldater” til at hjælpe 
 
Juletræssalg gik godt, styret af juletræsudvalget (klanen) med god hjælp – tak for det. 
 
Lederuddannelse:  

- Fælles tur i foråret, hvor lederne blev uddannet i sikker brug af Divisionens 
Storkanoer – samt fik gennemført en weekendtur i disse. 

- Deltagelse i Klan og Lederevent i efteråret, hvor der blev udvekslet ideer på tværs 
af landet. 

 
 
 
 
 
 
Familiespejd: 
Ledelse i 2021-22: Chalotte og Troels 
Ledelse i 2022-23: Chalotte og Troels 
 
Antal spejdere: 10 familiespejdere 
 
Familiespejderne mødes hver 3. søndag kl. 10-12 
Foråret 2021: 
Chalotte og Susanne var ledere frem til sommerferien, vi lavede…. 
 
Vi har holdt sommerlejrdag på Viggatorp. 
 
Efter gruppemødet holdt vi 3 møder, bl.a. har vi fanget smådyr ved Kroge Sø.  
Vi modtog divisionens præmie til gruppen for størst tilgang af nye medlemmer. 
Ved oprykningen rykkede 9 familiespejdere op til musegrenen sammen med Chalotte og 
Susanne.  
 
Efterår 2021 
Familiespejdergrenen fortsatte efter oprykningen med 5 familiespejdere, i en form hvor 
Chalotte fungerer som tovholder på familiespejdergrenen, men hvor hun ikke længere 
deltager på møderne. Troels (far til Røskva) deltager på møderne og fungerer som tovholder 
på mødeplanen, som er en oversigt over mødedatoer og mødeansvarlige. Planlægningen af 
indholdet på møderne og valg af mødested går på skift imellem familierne og bliver 
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kommunikeret ud via en fælles Familiespejder messenger tråd. Efter annoncering via 
Facebook og i Ganløses børnehaver kom vi op på 10 familiespejdere og deres familier. På 
opstartsmødet på Viggatorp i september blev der leget naturbanko og bagt pandekager over 
bål. På efterårets møder har familiespejderne bl.a. lavet hulebyg på Viggatorp, malet 
huleflag og bagt snobrød. Familiespejderne har også været ved Farum Nyvang og lavet 
efterårskranse og ved Røde Rose og lave kastanjedyr. På efterårets sidste møde i November 
gik familiespejderne en god vandretur ud af mosevej. Familiespejderne har lagt en ny 
mødeplan for foråret 2022, hvor hver familie planlægger et møde. Den 3. juli har vi planlagt 
at holde familiespejdernes sommerlejrdag på Viggatorp. 
 
Mus: 
Ledelse i 2021-22: Chalotte og Susanne 
Ledelse i 2022-23: Chalotte og Susanne 
 
Antal spejdere: 15 mus 
Musene mødes hver mandag kl. 16:30-18. 
 
Foråret 2021 
Nynne, Karoline, Max og Carsten var ledere for 14 mus… 
 
Gribskov Rundt – 10 km – Karoline gik dem baglæns. 
Sommerlejre på Nekselø med Gruppen 
Vi har kørt turnus pga. corona, bl.a. med knob, klar dig selv, god kammerat og 
spejdertraditioner. 
 
Efteråret 2021 
Vi startede i august med fælles oprykning, hvor vi sagde velkommen til nye mus og nye 
ledere, som rykkede op fra familiespejdergrenen. Vi startede efteråret med hulebygger 
mærke forløb, hvor vi byggede huler både på Viggatorp og ved shelteren ved Farum Nyvang. 
Vi sluttede forløbet med at varme hulekakao på trangia. I oktober deltog to musepatruljer på 
divisionstræf, hvor musene klarede alle posterne i fin stil. Tak til de forældre der deltog som 
hjælpere. Herefter fortsatte vi med Sansekender forløbet, hvor musene prøvede kræfter 
med både smagssans, lugtesans, følesans og synssans. På november møderne har musene 
snittet æbler til æblemos over bål og lavet flotte lygter, så vi kunne gå på lygtetur i den 
mørke skov. Til juleafslutningen fandt vi heldigvis nissen, som havde stjålet alle vores 
æbleskiver. Vi lunede æbleskiverne over bål og sang julesange med Troels fra 
familiespejderne på guitar.  
 
Sommerlejren går til Port Arthur på Fyn, hvor der er muslejr for mikroer og minier fra hele 
landet d. 3.-6. juni. 
 
 
Bjørne: 
Ledelse i 2021-22: Nynne, Casper, Carsten, Karoline, Lærke og Ingrid 
Ledelse i 2022-23: Casper, Lærke og Ingrid samt Dennis som backup. 
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Antal spejdere: 21 Bjørne 
 
Foråret 2021: 
2021 startede først i marts. Vi har arbejdet med Stifinder og raftebygger, førstehjælp samt 
teltslagning og andet forberedelse til sommerlejren, hvor vi tog til Nekselø. 
Vi var også med på vandreweekend ”Rundt i Gribskov” hvor vi 10 km, ligesom vi overnattede 
ved Liselund da vi holdt ”spejd for en dag” 
 
Efterår 2021: 
Ved oprykningen sagde vi farvel til Thomas, Ann/Rolf samt Magne og Christian. Ledelsen 
består nu af Nynne, Casper, Carsten, Karoline, Lærke og Ingrid.  
Vi startede sæsonen ud med at tage mærket ”Bålkok”, hvor vi blandt andet lavede 
pandekager, pasta og kødsovs og sluttede mærket af på vores oprykningstur. På 
oprykningsturen gik vi 10 km fra Viggatorp, til Erik Ejegods spejderhytte i Slangerup, hvor vi 
overnattede i shelter. Vi afsluttede Bålkok-mærket med spejderne hjalp med ALT fra 
klargøring af bål til tilberedning af maden.  
Dernæst afholdt vi vores møder ved Røde Rose, hvor startede vi på mærkerne ”Sav” og ”Kniv”. 
Knivbeviset tog første års bjørnene, som lige var rykket op. Sav-beviset fik andet års bjørnene, 
samt generhvervet knivbeviset.  
Vi deltog ved årets Divisionstræf ved Sperrestrup skov med temaet ” Den vilde skattejagt”, 
hvor over 100 mikro/mini (mus og bjørne) var mødt op for at deltage. De gik rundt mellem 
posterne i en patrulje fra egen gruppe, i en stor folk af flere patruljer fra flere grupper. Her gik 
de uden ledere, dog med en forældrestøtte, og de klarede det super godt.  
Derefter afholdt vi et enkelt møde med menneske stratego, men ikke på normal vis med 
rollerne spion og feltmarskal. Nej, dette var en spejderstratego, der skulle give spejderne en 
forståelse af, hvor stort spejder er. Derfor går den helt fra familiespejd og på til det store korps 
DDS, som alle mørkeblå spejdergrupper er en del af. Det endte børnene med at synes var 
meget sjovt, og der blev hurtigt lagt planer og strategier for at gemme fanen for det andet 
hold.   
 
Der næste havde vi "læder og morse" på programmet, hvor de ved læder kunne lave en lille 
taske, en lommelygte holder til bæltet, eller navneskilte til uniformen. De kunne enten 
brænde navn eller hamre bogstaverne i, ved hjælp af bogstav stempler. Ved morse lavede de 
forskellige morseopgaver, hvor de først lærte at bruge morsealfabetet, og dernæst skrive en 
lettere tekst eller oversætte en morse kode. De endte med at prøve at sende morse via lys.  
Vi aflyste vores juletur pga. corona, og derfor afholdte vi sidste møde ved Viggatorp med 
julehygge, hvor vi lavede dekorationer, som de kunne få med hjem samt æbleskiver.  
Efter nytår besluttede lederne at holde januar lukket, pga. det stigende smittetal. Derfor 
startede bjørnene først op i februar med mørkevandring. De var så seje til at gå uden lygterne 
tændt i mørket, og vi snakkede omkring nattesyn, og det røde lys i lygten.  
Nu har de lige afsluttet læder opfølgning fra sidste år og skal til at starte på mærkerne ” 
Selvstændig” og ”Førstehjælp”. 
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Foråret står på lagkageløb, svævebane bygning og klargøring til året sommerlejr. De skal inden 
lejr lærer at binde nogle knob, bygge med rafter og hjælpe med at slå telte op, så de kan være 
med til at bygge lejren op på sommerlejren, da bjørnene deltager på den store landslejr SL 22. 
 
 
Muler: 
Ledelse i 2021-22: Annette, Susanne, Mette K, Mette J, Ann/Rolf, Thomas 
Ledelse i 2022-23: Thomas, Ann/Rolf 
 
Antal spejdere: 22 Muler 
 
Foråret 2021 
Mærker: 
Vi valgte at følgende junior mærker skulle erhverves i foråret 2021. Bål, 1. hjælp og den gode 
patrulje. Bål skulle tages over tre møde gange fordelt over foråret så mulerne fik prøvet at 
tænde bål under forskellige vejrforhold. Førstehjælpsmærket for junior afsluttede vi med en 
lille prøve, og alle mulerne beviste at de havde hørt godt efter. At patrulje arbejdet er i fokus 
hos juniorer er ingen hemmelighed, og pga corona havde vi stor mulighed for hele tiden at 
arbejde i patruljerne, og mærket den gode patrulje var dejligt at give dem som anerkendelse 
for deres arbejde. 
 
Forløb: 
Det er altid godt at repetere og vi valgte at mulerne skulle have en værktøjsdag. Vi var så 
heldige at Carsten havde lyst og tid til at komme og hjælpe mulerne med at slibe deres knive. 
Lidt mad over trangia og en tur i den nærliggende skov blev det også til. Op til divisionens 
online træf valgte vi at bruge et møde på kompas - igen er man nødt til at sige at det er godt 
at få repeteret de klassiske spejderfærdigheder. 
 
Da tiden for vores spejderlejr til Nekselø kom nærmere, brugte vi vores møder på at gennemgå 
telte, patruljekasser og øve lejrbygning 
 
Da Sct. Georgs dag med gruppen blev aflyst besluttede vi at lave en Løftedag, hvor vi selv 
arrangerede en gåtur til Bastrup Ruin og snakkede om værdierne i Spejderloven. Bagefter 
aflagde hver enkelt spejderløftet. Det var en hyggelig aften og bliver nok en tradition at følge 
op på. 
 
Da vejret blev lunere, ville vi udnytte at en del ledere netop havde taget divisionens kursus i 
storkano. Vi fik en lækker aftentur på Roskilde fjord og gjorde os bekendt med samarbejde i 
en kano og fornøjelsen ved en tur på vandet. Det er planen at gentage succesen.  
 
Årets Sommerlejr blev på Nekselø med hele ESSG. Det blev en uforglemmelig tur, med masser 
af tid til fordybelse og friske badeture. Solskin og regnvejr blev udnyttet med gåture i 
landskabet og hygge omkring lejrbålet. Vi fandt ud af hvordan det er at sætte lejr op og klare 
tingene selv. Mulerne havde lejren de første tre dage alene og klarede det til en guldmedalje. 
Vi mærkede også glæden - og frustrationen - at være mange flere - store og små, og dele 
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opgaver på tværs af grene. Vi havde mange oplevelser med hjem i rygsækken. De siger at man 
er først rigtig spejder når man har tømt toiletter på Nekselø. 
 
 
Efterår 2021  
 
Oprykning: 5 Muler rykker op til Trop, 7 rykker op fra Bjørne, 1 ny Mule starter 
22 muler feb. 2022, Karoline rykker videre og Thomas + Ann/Rolf kom til i ledergruppen. 
 
Efteråret 2021 er gået med klassiske forløb. Vi tog - eller generhvervede Øksemærke. Lavede 
mad på trangia - det er mulerne nemlig skrappe til. Det burde kunne mærkes hjemme i 
køkkenet. Vi fordybede os i kammeratskabets sammenhæng med naturen i mærket “Vild Ro”. 
Det kom der mange gode snakke og stunder ud af. Vi har taget det til os, og bruger gerne tid 
på “tjek ind”. 
 
Divisionen gennemførte Gren Træf i oktober, hvor vi fik leget spioner og reddet skødet på 
Grønland. Et af vores hemmelige møder blev arrangeret af klanen, som overraskede os med 
et Halloweenløb. Det blev til lidt skrig i skoven og makrel fingre. 
 
Et andet aspekt af at være spejder er at have forståelse for samfundet. I samarbejde med den 
lokale bedemand og den nye præst fik vi afmystificeret emnet døden. Vi holdt et møde i 
Ganløse kirke og snakkede om de forskellige aspekter. Præsten fortalte om ritualerne i kirken, 
og hvordan han holder samtaler med de efterladte og viste rundt i kirken. Bedemanden fik 
emnet omsat til noget håndgribeligt, da han viste en moderne papkiste frem og fortalte om 
bisættelsesproceduren. Der blev til sidst tegnet og skrevet hilsner på kisten med stor 
omhyggelighed. 
 
Vi rundede året af med en Juleafslutning, hvor vi skruede op for julehyggen med grin og leg. 
 
I 2022 har vi fokus på at lytte til Mulernes ønsker om emner for møderne. Vi kommer til at 
præge møderne med patruljearbejde og selvbestemmelse. 
Der bliver både tid til fordybelse og kreativ udfoldelse. Meget mere mad og ture. 
 
Der bliver selvfølgelig plads til alle de sædvanlige arrangementer som Divisionsturnering, Sct. 
Georgsdag, Vandreweekend i Gribskov, Løftedag, Oak City Rally og Bornholm Rundt. 
Vi skal også huske at 2.års juniorer kan kommer på PUF - kursus i påsken. 
 
Ikke mindst har vi sigtet i kikkerten sat på Spejdernes Landslejr. Det bliver fedt!! 
 
Mvsp Hængemulerne 
 
Trop: 
Ledelse i 2021-22: Bo, Frederik, Sofie 
Ledelse i 2022-23: Bo, Frederik, Karoline, Annette, Susanne, Mette K 
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Antal spejdere: 15 tropsspejder i 2 patruljer. 
 
Foråret 2021  
Vi var på flere spændende ture, bl.a. Ragnarok, Rundt i Gribskov (50 km på en dag). Vi holdt 
Oak City lokalt i Ganløse. Vi kunne ikke komme til Bornholm og vandre, så vi tog også på en 
100 km. vandretur på Nordsjælland. 
Arbejdet forgår generelt i patruljerne, hvor de gamle (læs Bo), skal holde sig væk mindst 
halvdelen af gangene… patruljerne har derfor holdt møder både alene og sammen med 
Frederik. 
 
Sommerlejren bestod i at vi skulle gå 100 km. med kærre til Nekselø, hvor vi skulle mødes med 
resten af gruppen. Vi brugte nogle møder på at gøre kærrer klar, hvorefter vi tog afsted. 
Generelt har patruljerne vandret alene + klaret sig selv, dog har Bo vandret i nærheden, så vi 
sås flere gange dagligt og sov sammen sted. Det var en stor fornøjelse at komme over til resten 
af gruppen på Nekselø og få lidt lejrliv og andre aktiviteter. 
 
Efteråret 2021 
 
Vi startede efter sommerferien lige som vi sluttede før sommerferien, nemlig med en cykeltur 
ud til Bastrup sø hvor vi badede. 
 
Efter oprykningen var vi 2 patruljer. 
 
I efteråret har vi haft Kolleuge, hvor vi boede alene på Viggatorp i en uge.  
Vi deltog på ”Ganløse By Night”. 
Vi havde en patrulje der deltog i den store patruljekonkurrence ”Nathejk” hvor der var 
udfordringer på Kronborg slot, vandretur til Helsingør i mørket imens en masse jægere jagtede 
patruljen… 
Da divisionen aflyste divisionsturen til ungdomsøen, så tog nogle af de tilmeldte til Lalandia i 
stedet. 
Vi har også haft 2 spejdere på lederkursus i efterårsferien. 
Der deltog også en patrulje i Decemberfejden. 
Året blev sluttet af med 2 forløb, henholdsvis med koder og ”Sjovt, Dumt og Farligt” hvor der 
blev skudt med ildpile, spillet rundbold med ildkugler m.m. 
 
Frem mod sommerferien, så skal halvdelen af troppen på Ragnarok i næste weekend, 
derudover er der masser af aktiviteter (Patruljekursus i Påsken, Bornholm Rundt, Rundt i 
Gribskov, Invitus og Sommerlejren) – Hovedparten af aktiviteterne forgår uden ledere. 
Klan: 
Ledelse i 2021-22: Sofie 
Ledelse i 2022-23: Uafklaret 
 
Antal spejdere: 6 
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Klanen har holdt nogle enkelte interne møder, og derudover lavet et halloweenløb for Trop 
og Muler – hvilket gik fantastisk. 
Klanen har også stået for juletræssalget i 2021 
I 2022 er klanen lidt på standby, da de aktive klanmedlemmer bruger deres tid som ledere. 
 
Voksenspejd: 
Ledelse i 2021-22: Mikael 
Ledelse i 2022-23: Mikael 
 
Der har nærmest ikke været nogen aktivitet hos Voksenspejd, der skal laves en ny plan for at 
få aktiviteterne i gang. 
 
Kommende fælles arrangementer: 
 

Vi ser frem til flere arrangementer på tværs i gruppen      
 
Rundt i Grib Skov 

- Det er i morgen hvor vi tager til Vandreweekend i Grib Skov. Vi har spejdere ude 
og gå 5, 10, 30 og 50 km. 

- Arrangementet holdes hvert år, normalt over 2 dage så man også kan gå 75 og 100 
km… det ser vi frem til næste år. 

 
 

Pinsemarchen (Bornholm Rundt) 
- Vi planlægger at tage til Bornholm igen, vi afventer lige klarmelding fra 

Bornholmerne. 
- Der kan godt bruges 1-2 hjælpere mere med bil (opsætning af lejr, poster med 

frugt/mad/vand) 
 
 

Spejd for en dag  
- Vi er i Ganløse – Liselund.  

 
Sommerlejr  

- Familiespejd og Mus holderes deres egne sommerlejre, resten af gruppen tager til 
Landslejr. 

 

Beretningen fra ledelsen godkendes 

 

  

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/


 

 

 

 
 

Side 11 af 14 
 

Ebbe Skjalmssøn Gruppe 
Dyrehavegårdsvej 8, Ganløse 

3660 Stenløse 
CVR-nr.: 29550042 

www.ebbeskjalmssoen.dk 

Internal - KMD A/S 

Ad c) Fremlæggelse af regnskab og status for 2021 til godkendelse (vedlagt) 

Regnskabet var sendt ud med indkaldelsen og gennemgåes i hovedtræk. 

 

Thomas, Mule leder, stiller spørgsmål til fundsansøgninger. Bo og Sonny uddyber muligheder for at søge, herunder 

Shelter og bålhytte inde i Ganløse og det nye foreningshus. Hvis det opføres på kommunalgrund er det for alle, 

men det er muligt at forhånd reservere til spejdere på bestemte tidspunkter. 

 

Regnskabet godkendes 

 

Ad d) Behandling af indkomne forslag 

Ingen modtagne forslag. 

 

Ad e1) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

Der indstilles til at arbejde videre med udviklingsplanen fra 2021. 

Dette vedtages. 

 

Ad e2) Vedtagelse af budget samt kontingent 2022, samt budget for 2023 (vedlagt) 

Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 550 kr. pr halvår, for almindelige spejdere. Vedtaget for 2022 og 2023. 

 

Spørgsmål fra Rikke, forældre, kommentar til juletræ salg, forslår at vi lægger tyngde  (første weekend er der ikke 

noget salg) og at vi køber flere høje træer. Der nævnes at forplejningen på sommerlejer 2020 var lidt for sparsomt. 

Rikke kvitterer for god mad i denne weekend. 

Mette nævner at der blev rettet op på dette i 2021. Madhold er løsningen, det har der været denne weekend, det 

gør forskellen. 

 

Hugo, forældre, spørger til stigende elpriser. Da det er kommunes hytte, er dette ikke en bekymring for os. 

 

Poul Jan, morfar til spejder, vedr. at sommerlejren, bliver dyre i år. Poul Jan har erfaring med at søge Tryg funden 

og NEC funden og at disse gerne vil støtte at alle kan komme med på en sommerlejr. 

 

Budget 2022 og 2023 godkendes 

 

Ad f) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere. Det besluttes at denne fordeling er god for 

vores spejder gruppe. 

 

Ad g1) Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen (2 år): 

På valg er: 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/
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Sonny Andersen GBF / genopstiller, Genvalgt med bifald. 

Erik Lange GK, Genvælges for 1 år i samarbejde med Ole. Bestyrelsen arbejder på ny kasserer til næste års 

grupperådsmøde.  

Alice Linning fra Ege division, gør i en kort pause, bestyrelsen opmærksom på, at gruppen ikke kan godkendes i 

DDS, som forening, uden kasserer. Derfor besluttes det at fortsætte med den nuværende konstellation til næste 

grupperådsmøde i 2023. Bestyrelsen skal arbejde aktivt på at finde en ny kasserer inden da. 

 

Carsten Lammers / genopstiller ikke 

Dennis Pihl Madsen (ikke på valg) 

 

Ad g2) Valg af unge til bestyrelsen (2 år): 

Bestyrelsen indstiller: 

Frederik Baumann (ikke på valg) 

Karoline Lohse (ikke på valg) 

Sofie Hedegaard Andersen (ikke på valg) 

 

Ad g3) Valg af ledere til bestyrelsen (2 år) 

Bestyrelsen indstiller: 

Casper Manly (ikke på valg) 

Bo Brøndum, Valgt med bifald 

Annette Larsen, Valgt med bifald 

 

Ad g4) Evt. valg af suppleanter (1 år) 

Ingen stiller op 

 

Ad h) Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 

Bestyrelsen indstiller: 

Frederik Baumann, Bestyrelsesmedlem 

Poul Jan, morfar til Clara 

 

Ad i) Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 

Bestyrelsen indstiller: 

Dennis, Bestyrelsesmedlem 

Nynne, Leder 

Karoline, Bestyrelsesmedlem 

Troels, Leder 

Rikke, forælder 

Alle valgt med bifald 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/
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Ad j) Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 

Bestyrelsen indstiller: 

Steen Andersen (1 år), revisor, valgt med bifald 

Rune Jensen (1 år), revisorsuppleant, valgt med bifald. 

 

Ad k) Beretning fra større arrangementer 

Intet under dette punkt. 

 

Ad l) Forældreinddragelse 

Gruppen efterlyser forældre inddragelse. Lederne bruger meget tid på at lave gode aktiviteter for vores børn, men 

der er behov for forældre til at bistå ved nogle aktiviteter eller vedligeholdelses aktiviteter. 

Der stilles forslag om at forældre siger ja til at bistå en gang hver halve år. 

Rikke, forældre, støtter forslag, også at det skrives ind i indmeldelse af nye. Særligt de forældre der ikke er her i 

dag er vigtige at nå ud til. 

Mia, forældre, støtter Rikkes kommentar. 

Bo siger der kommer dispensation, så gren-leder, håndterer dette på en god måde. 

Flere ledere og forældre giver kommentarer. Generelt er holdningen at det er et godt forslag, som giver god 

fleksibilitet så alle kan yde det de har mulighed for.  

Der er bred opbakning til at der arbejdes videre med forældre inddragelse. 

 

l. Hytteudvalg 

Det er ikke ledernes opgave at stå på kald for de små vedligeholde opgaver, de skal lave aktiviteter for vores 

spejdere. Derfor søges nogle der vil stå for koordination og som kontaktpersoner for drift af hytten.  

Niels, forældre, valgt med bifald som ansvarlig 

Hugo, forældre, valgt med bifald som medhjælper 

 

n) Under eventuelt 

Alice fortæller om divisionens program, med både kurser til forældre/bestyrelse og ledere – både omkring børns 

trivsel, naturformidling, førstehjælp. Der er mange gode kursusmuligheder. Der gøres samtidig reklame for at der 

en del grej og materialer at låne ved divisionen til arrangementer. 

 

Ros til denne weekends arrangement, fra flere forældre 

 

Bo og lederne opretter en offentlig facebook profil, for at kunne sende informationer ud, fx til Ganløse gruppen. 

Forslaget støttes bredt på rådsmødet. 
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Bo nævner at der er retningslinjer for intern kommunikation. Alt nødvendig information sendes på medlemsservice 

eller på hjemmesiden. Supplerende information kan komme på facebook. Den offentlige profil er ikke for at give 

information til medlemmer, men give ekstern information. 

 

Leder situation efter sommerferien. Der mangler lederes, så forældre som medhjælpere er meget efter spurgt. 

Særligt Bjørnene er presset, men også Mulerne kan godt bruge lidt hjælp. 

 

Mødet sluttede kl. 11.06 

 

 

http://www.ebbeskjalmssoen.dk/

