
Aarupspejderne Grupperådsmøde 2018 
Formanden bød velkommen med at sige, at det var rart, at så mange havde prioriteret at komme. 

Aftenen begyndte med en navnerunde. 

 

Dagsorden 

Valg af dirigent og referent 
Morten Erlangsen blev valgt som dirigent. 

Pernille Illum blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at grupperådsmødet er lovligt indkaldt med korrekt varsel. 

 

Beretning for det forgangne år 
Beretning for det forgangne år blev fremlagt i billeder.  

Hver gren fortalte om deres år.  

Mikroerne er udenfor meget af tiden. De har været på brandstationen, på spejdernes lejr, de har vundet 

stafetten ved divisionsturneringen.  

Minierne har haft stor fremgang – de har 4 patruljer, 19 spejdere. De er udenfor meget af tiden og i al slags 

vejr – og der laves mange bål, bygges med rafter, dyrker venskaber. De har været på flere ture.  

Juniorerne fortalte, at der har været lederudskiftning. Der har været mange aktiviteter – bl.a. madlavning 

på stormkøkken, opstilling af telt, 20 km tur, divisionsturnering, week-endtur med Roland i Tommerup hvor 

de gik ud og hjem. Juniorerne er den gren, hvor der er mest at arbejde med – de skal udvikle sig til at kunne 

selv. Derfor bliver de ansporet til selv at kunne – og det går stærkt for dem.  

Troppen fortalte, at de er 11 spejdere. De bruger meget tid på adventureløb. Der har været en del løb – til 

Drejø, gået 5 km i bare tæer, 2 af dem har gået 75 km. 4 var afsted på påskekursus. De har tjent en del 

penge – bl.a. med at håndsortere kaffebønner. Troppen har fået alle 2.-pladserne på divisionsturneringen. 

De har selv planlagt et helt løb – HØF-løbet, hvor der desværre ikke kom så mange, som man håbede. 3 af 

dem har været på Nathejk og barske natløb. De har været på brandstationen.  

Klanen har planlagt deres møder – de er 4. Der er gået 50 km, og de har hjulpet hos juniorer. De har 

arrangeret juleturen for alle spejderne. Og så har de taget baconmærket – 1 kg bacon på 1 time.  

For gruppen gælder det, at der har været afgang og tilgang af ledere. Der har været stor tilgang af spejdere 

– muligvis p.g.a. positiv presse i f.m. SL17. De traditionelle ture – sommerfest, fakkeloptog og juletur – er 

afholdt. Skovhytten er afhændet til kommunen, og der er afregnet. Der har været arbejdet en del med 

fundraising – vi har fået nyt tag, vinduer og telte. Gruppen har en sund økonomi. Der har generelt været 

gjort en stor indsats blandt frivillige og ledere.  

Sommerfesten holder vi fast ved. Datoen kan altid ses på årskalenderen på hjemmesiden.  

Der har været afholdt leder week-end. Vi skal udvikle os, så vi bliver mere innovative. 



Gruppen har været på SL17 med 70 spejdere – en fantastisk oplevelse for alle. Der var gode aktiviteter, 

rigeligt med mad, stor tryghed. Vi blev koblet til en engelsk venskabsklub, som vi viste, hvordan man fejrer 

jul i Danmark – med juletræ, julemad og pakkespil.  

I forhold til udviklingsplanen 2017 har vi opnået 4 af vores mål (synliggørelse, udviklende spejderaktiviteter, 

styrkelse af traditioner og sammenhold, fastholde fokus på pengeskabende aktiviteter). Vi er i gang med – 

men kan blive bedre til nogle af målene (bestyrelsesarbejde, at finde nye ledere, bruge hjemmesiden og 

sociale aktiviteter aktivt og udvikling af håndbog). Familiespejden har vi ikke nået at gøre noget ved.  

 

Regnskab 2017 
På indtægtssiden var der budgetteret med kr. 276.300, mens årets indtægter blev kr. 507.591.  

På udgiftssiden var der budgetteret med kr. 510.983, mens årets udgifter blev kr. 294.700. 

Årets resultat blev et underskud på kr. 3.391, hvilket var bedre end det budgetterede underskud på kr. 

18.400. Likvider i alt 144.066.  

Forskellen mellem budget og realiseret skyldes primært indtægter fra fundraising og tilsvarende 

vedligeholdelsesarbejder og indkøb af telte.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

Udviklingsplanen 2018 
Vi har fastlagt nogle få mål – vi føler, at det er vigtigere at nå få mål end ikke at nå mange mål. Ud over 

DDS’ overordnede mål har vi særligt peget på følgende: 

- Finde nye ledere  

- udvikle og forbedre bestyrelsen hen mod mere innovation og strategi 

- Få familiespejd op at køre igen 

- Uddannelse af ledere (der er sat penge af til uddannelse i DDS regi) 

- Øget synlighed udadtil 

- Pengeskabende aktiviteter 

- Bruge hjemmeside og sociale medier aktivt 

 

Væsentlige beslutninger 2018 
Vi prøver at få familiespejd op at køre.  

Vi vil gennemgå de pengeskabende aktiviteter, så vi vælger de rigtige. Endvidere håber vi at flytte ansvaret 

for enkeltstående aktiviteter ud til tovholdere, så bestyrelsen kan fokusere på bestyrelses- og 

ledelsesarbejdet.  

Kender I muligheder for at tjene penge til gruppen, så giv lyd!  

 



Budget 2018 
Kontingentet fastholdes uændret. 

Der budgetteres med indtægter på kr. 245.200 og udgifter på kr. 235.500, med et forventet positivt resultat 

på kr. 9.700.   

Vi ønsker, at betaling for de store ture holdes nede, så alle kan være med. Der er derfor sat penge af til 

miniernes tur til Bornholm og trop/klans tur til Østrig.  Derfor arbejdes der også fortløbende med at tjene 

penge til gruppen.  

Det vil være hensigtsmæssigt at spare op til senere, store lejre.  

Budgettet blev godkendt. 

 

Valg til bestyrelse, divisionsråd og korpsråd 

Valg til bestyrelse 
Jan, Winnie og Mette var ikke på valg.  

Winnie, Flemming, Jesper, Julie, Magnus, Monica, Margit, Pernille og Morten var på valg og stillede alle op. 

De blev alle genvalgt.  

Michael og Rebekka var på valg og modtog ikke genvalg. Bjarne og Nanna træder ind i deres sted.  

Som 1. suppleant blev Pernille Mortensen valgt. 

Som 2. suppleant blev Kristine Joyce valgt. 

Margit Toft blev valgt som revisor. 

John Haugaard blev valgt som suppleant til revisor. 

 

Valg til divisionsrådet 
Alle er på valg (Flemming, Jesper, Tenna, Magnus, Julie og Michael). Alle undtagen Michael stiller op til 

genvalg. Alle 5 blev genvalgt.  

 

Valg til korpsrådet 
Magnus og Julie stillede op og blev valgt.  

 

Eventuelt 
John tog ordet og fremhævede, at han har noteret sig, at der er en medlemstilgang. Det er en meget god 

indikator for, at det, som gruppen og bestyrelsen laver, er i høj kvalitet.  

 

Mødet hævet! 


