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Bestyrelsens deltagere:  
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Referat med dagsorden: 
1 Valg af dirigent 

Brian Larsen 
2 Valg af referent 

Mia Källberg 
3 Aflæggelse af beretning v/ bestyrelsesformand Thomas Vogelius 

Sommerlejr: 
Ser vi tilbage på 2019, er noget af det man måske husker fra året, at vi havde en fællessommerlejr på 
Bornholm. Temaet for turen var ”Én for alle – alle for en” et motto man også kan sige gælder for hele 
gruppen generelt! 
Det var en tur med færgesejlads til øen, en stor plads for 100 mennesker; der var en hike for alle, 
fægtetræning, det store slag på Hammershus hvor spejderne fik lov til at slås mod de onde – og vandt! 
Der var den store festmiddag og en enhedsdag hvor enhederne havde en mulighed for at hygge sig 
alene. En fantastisk tur! 
Yngre lederkræfter: 
I gruppen har vi fortsat fokus på at få de yngre kræfter mere frem i gruppen. Siden sidste år er flere af 
lederne i bæverenheden ledere der netop er rykket ud af seniorenheden – godt gået! 
Chrispy’s Hjælpende Hænder: 
Så har vi indledt et samarbejde med foreningen ”Chrispys hjælpende hænder”. De arbejder for at 
modvirke madspild og hjælpe familier der har behov. Hver torsdag uddeler de mad fra Mosebo til 
familier. Der kommer mellem 25 og 45 familier hver gang, de har oplevet en kø der starter 40 minutter 
før de åbner – så behovet er der! 
Juletræssalg: 
Som sidste år har der været en arbejdsgruppe der har organiseret juletræssalget. 
Stor tak til arbejdsgruppen, spejdere/forældre/ledere der har givet en stor indsats og til  H. W. Larsen 
for sponsorstøtte. Der bliver knoklet hårdt med dette arrangement som både giver os en god synlighed 
i lokalområdet, giver et fællesskab mellem børn og deres forældre, og et stort og tiltrængt tilskud til 
vores økonomi. Det er trods alt økonomien som giver os mulighed for at give vores børn en masse 
oplevelser. 
Arbejdsweekend: 
I løbet af året har vi haft en arbejdsweekend i begge hytter. Det er gået over al forventning med et 
fantastisk fremmøde – tak for hjælpen! Spejderbo blev malet, der er kommet to nye toiletter, der er 
kommet et rebskur i Mosebo, og generelt er der ryddet meget op i begge hytter, og kørt rigtig meget 
på lossepladsen! 
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Skiftet til Medlemsservice: 
Strandboerne gik fra opkrævning af kontingenter via Betalingsservice / girokort halvårligt til 
opkrævning via Medlemsservice med betaling med betalingskort i sommeren 2018. 
Hvad er Medlemsservice? 
Spejdernes Medlemsservice er et fælleskorpsligt registreringssystem. Fælleskorpsligt dækker over 
KFUM, DDS og De Grønne Pigespejdere 
Ændring i opkrævningerne 
I 2. halvår 2018 og hele 2019 blev kontingenterne opkrævet halvårligt bagudrettet via Medlemsservice, 
og fra januar 2020 opkræves kontingenterne kvartalsvis forud – lige som andre foreninger. 
Tilknytning af betalingskort 
I Medlemsservice kan man tilknytte sit betalingskort, så kontingentet automatisk trækkes hvert kvartal. 
Gør man det, får man stadig både opkrævning og kvittering for betaling sendt automatisk fra 
Medlemsservice. 
Set udefra er forskellen blot at vi nu betaler forud kvartalsvis i stedet for bagud halvårligt. Det er en lille 
forskel for medlemmerne, men en kæmpe fordel for gruppen. Førhen blev der afskrevet en hel del ved 
manglende betalinger særligt ved medlemmer der forlod os. Man skal også tænke på at knap halvdelen 
af kontingentet går til KFUM (450/1000) og de skal have deres penge uanset om der er blevet betalt 
eller ej. 
Det har været en hård kamp som har kostet meget arbejde – derfor en kæmpe tak til Mia som har 
påtaget sig opgaven både med omlægningen af betalingerne, og også fortsat at stå for 
kontingentopkrævningerne! 
2019 i bæverenheden Amick: 
Bæverenheden har et ungt lederteam på 6 ledere og laver aktiviteter med fokus på læring gennem leg 
og fællesskab. Bæverne har været på juleweekend og skal snart på temaweekend. Bæverne skal også 
på distriktssommerlejr med de andre enheder. Bæverne er 18 spejdere og får tit nye på prøve. 
Bæverne har desuden plads til mange flere 
2019 i ulveenheden Waingunga: 
Vores ulveenhed Waingunga har haft et travlt år. Inden sommer var vi på Pirat-weekendtur, hvor der 
bl.a. blev sejlet i tømmerflåde, kanoer og sovet i telt.  
Til Distrikts mesterskabet i maj løb vi med 1.plads i løbet og 1.plads i turnout, så det må siges at være 
flot. På Disney-gruppeweekenden blev der sagt farvel til en del gamle ulveunger, og goddag til en hel 
del flere (vi har ikke været under 30 børn siden, hvilket er super). 
De ulveunger der rykkede op til gruppeweekenden har taget knivbevis, og sammen med de andre taget 
forskellige andre mærker. I oktober drog vi afsted som forsvarende mestre til Tintin-løb på Kastellet, og 
vendte hjem med en 2. plads i løbet, og 1. plads i turnout - super flot! Der kæmpes imod over 100 
spejdere fra andre grupper i vores distrikt. 
Vi har også været på Junglebogs-weekend ved Vordingborg i efteråret, hvor vi bl.a. bagte kage på bål, 
opfandt et nyt boldspil, lavede træklatring, rullede vores egen aftensmad, rystede vores egen is til 
dessert, og meget mere. 
Her i det nye år vil der blive fokuseret mere på valgfrie aktiviteter, som kommer til at strække sig over 
flere møder. Det aktiviteter som at lave sin egen dolk, Kok-amok og meget mere. 
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2019 i juniorenheden Rovfuglene: 
Juniorerne har i år 2019, som alle andre været sommerlejr på Bornholm. 
Herudover har vi færdiggjort vores sheltermærke hvor vi skulle sove i shelter en gang hver årstid. Vi har 
taget en masse mærker, blandt andet 5 km baglæns og et hvor vi skulle kunne binde 14 knob, vi skulle 
selv vælge hvad vi ville, men vi gennemførte det. Vi har også været på Tintin hvor vi vandt for turnout. 
Vi har gennem de sidste 6 mdr. forberedt os meget på DM i spejder som ligger i maj, og vi er ved at 
være helt klar og håber på en god placering. 
2019 i tropsenheden Rovdyrerne: 
Troppen har været på en pinsetur ved Lammefjorden hvor der blev sejlet i kano og sovet i shelter. 
Der arbejdes med at patruljeleder/assistenter selv arrangerer og afholder en del møder. 
Julemøde/Nisseløb Sjov med sne og vand Hjælper til i kirken, Halloween løb Der er taget nogen 
mærker: ”Jeg er” – lær om dig selv, kombineret medet Flygtningeløb ”En tro” – Lære om 
kristendommen, fra gammel til ny testamente og bage naverbrød ”Førstehjælp” – lære om førstehjælp 
og hjertemassage. 
2019 i seniorenheden Samerne: 
Hos seniorerne har vi det sidste år arbejdet med at indrage spejderne i planlægningen af de ugentlige 
møder. Her har spejderne selv stået for at lave nogle spændende møder for de andre. Mange af vores 
seniorer har i det forgangne år også fungeret som ledere i andre enheder og har kunnet bruge det at de 
har lært at planlægge møder hos seniorerne der. Vi har været på weekendture til et sommerhus i 
Sverige hvor vi byggede den fedeste sauna og vi tog også jagttegn i den weekend. Sommerlejren gik til 
Bornholm med gruppen, og her var seniorerne på endagstur hvor vi har ude og fiske på en kutter hvor 
flere ledere blev søsyge. Efter gruppeweekenden rykkede der en del seniorer op til roverne, således at 
vi i år kun er halvt så mange efter gruppeweekenden som før. Ellers har vi været på juleweekend i Las 
Vegas (et sommerhus med pool, billard mm) hvor Donald Trump havde købt Grønland og seniorerne 
skulle tage det tilbage. Sidst men ikke mindst har vi lige været i Sverige og bygget en granhule som vi 
overnattede i, i februar måned. 
2019 i roverenheden Clan Drummond: 
I 2019 har Clan Drummond og Roverne fortsat aktivitetsniveauet med et arrangement om måneden. I 
2019 har arrangementerne stået på alt fra minigolf og trangiamad til Whiskysmagning og foredrag, 
samt vores traditionelle clanting. Clanen har udvidet medlemsgruppen med en flok friske unge 
mennesker som vi glæder os til at lege voksenspejdere med og fortsat kunne give gode oplevelser, 
inspiration og styrke deres kompetencer gennem spejderfællesskab. 

4 Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 
Indtægt fra kontingenter er oppe på 171.000 hvoraf 20.000 er fra 2018. Vi har fået 25.000 i tilskud fra 
kommunen til en varmepumpe og tag til Spejderbo, men tilskuddet bruges først i 2020 på grund af 
usikkerhed omkring Letbane-projektet. Enhederne løber rundt +/- med et budget på 15.000 pr. år. Der 
har i 2019 været større udgifter til varme i Spejderbo – det vil varmepumpe forhåbentlig afhjælpe. 
Regnskabet er vedhæftet referatet, men er ikke godkendt af revisor endnu 

5 Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag 

6 Info om arbejde for Ringbanen ved gruppens hytte Spejderbo 
Ringbanen kommer til at gå umiddelbart forbi Spejderbo. Man kan allerede nu se at træerne er fjernet 
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langs vejen. Her om lidt skal åen rykkes 3.2 meter ind mod Spejderbo – grunden bliver altså det mindre! 
Og i den nærmeste tid kommer der til at være en del arbejde på grunden, med parkerede maskiner osv. 
Raftegården og bålpladsen rykkes. Vi har et godt samarbejde med kommunen om dette, de er vores 
kontaktpersoner for byggeriet. 
En forælder forslog at rykke ulvemøderne til Mosebo i perioden med entreprenører på grunden i 
Spejderbo. Enhedslederen tog forslaget til efterretning 

7 Info om gruppens samarbejde med ”Chrispys hjælpende hænder” 
Så har vi indledt et samarbejde med foreningen ”Chrispys hjælpende hænder”. De arbejder for at 
modvirke madspild og hjælpe familier der har behov. Hver torsdag uddeler de mad fra Mosebo til 
familier. Der kommer mellem 25 og 45 familier hver gang, de har oplevet en kø der starter 40 minutter 
før de åbner – så behovet er der! 

8 Gruppelederens 10 tossede minutter 
Bandeord – når børn bander 
• Det er skadeligt for barnet, hvis vi bander over barnet. Det vil sige, hvis vi bruger nedsættende 

bemærkninger om barnet og med vores sprog får barnet til at føle sig forkert 

• Det skader ikke barnet, hvis vi voksne nogle gange bander, så børn hører bandeordene. Der er 
bedre måder at håndtere bandeord på end at undertrykke dem 

5 gode råd 

• Anerkend dit barns sproglige udvikling og dermed behov for leg med ord, også bandeord 

• Vær tydeligt omkring, hvilke ord dit barn kan sige, og hvilke ord du ikke bryder dig om 

• Lyt til dit barn og prøv at tænke over, hvad der måske ligger bag barnets ord 

• Tænk over at du fungerer som rollemodel og at dit barn siger det, som barnet hører at du siger 

• Dit barn tager ikke skade af, hvis du en gang imellem bander eller bruger bandeord til at forstærke 
en følelse 

9 Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen 
Valggruppe A: 
1-5 personer kan vælges, da Helle Jensen, Lene Gamborg, Karina Frigaard og Thomas Vogelius ikke er 
på valg i år 
Valggruppe B: 

1-4 personer kan vælges ud fra hvor mange der bliver valgt i valggruppe A: 
Michael Tolborg og Brian Larsen er ikke på valg. Berit Fisker Pedersen (mor til ulv) opstillede og blev 
valgt 
Gruppeleder (vælges for 1 eller 3 år): 
Jesper Dahl genopstiller og blev valgt for 3 år 
Gruppeassistent(er) (vælges for 2 år): 
2 kan vælges, da Nicklas Larsen ikke er på valg i år. Brian Larsen og Michael Tolborg genopstiller ikke 
(antal besluttes af valggruppen) 
Det blev besluttet at vælge de 3 opstillede kandidater til 1 år (følges med Nicklas) og 2 til 2 år. Følgende 
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blev valgt: Jakob Brandenhoff Lind (senior) 1 år / Katja Bork-Nielsen (rover) 2 år / Cecilie Lindegaard 
Laursen (rover) 2 år 
Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (vælges for 1 år): 
Kenneth Hoffmann genopstiller og blev genvalgt 

10 Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år): 
Det er kun nødvendigt med 1 revisor og Pedro genopstiller og blev genvalgt 

11 Eventuelt 
Strandboernes jubilæum 
Der er sat 25.000 af i budgettet til gruppens jubilæum i 2020 
Distriktssommerlejr 2020 
Vi skal på sommerlejr på Lerbjergcenteret i uge 30 i 2020. Temaet er FN’s Verdensmål og det er uden 
forældre (til forskel fra gruppens sommerlejr til Bornholm). Det er 350 forhåndstilmeldinger og foruden 
distriktets grupper, deltager også en gruppe pigespejdere og muligvis en afrikansk gruppe. 

Kontakt venligst gruppeleder Jesper Dahl, hvis du kan skaffe 4 grisehytter til sommerlejren    


