KFUM-spejderne Strandboerne
Referat Generalforsamling
den 18/4 2021 i Mosebo kl. 14.00
Dagsorden
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1. Valg af dirigent

Lene Holm Gamborg

2. Valg af referent

Kenneth Hoffmann (mødestart 14.01 – mødet slut 15.08)

3. Aflæggelse af
beretning v/
bestyrelsesformand
Thomas Vogelius

Dirigenten lagde ud med, at konstatere, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og beslutningsdygtig jf. antal deltagere.
20 deltagere online og 4 deltagere fysisk.
Thomas fremlagde årsberetning for gruppen og enhederne
(Se Bilag 1).
Regnskab for 2020 (vedhæftet bilag) lukkes inden længe uden de store
udsving. Nævneværdigt, at vi er blevet to medlemmer MERE i 2020 på
trods af Corona. Meget flot. Flot juletræssalg med rekord indtægt på
150 tkr. Modtaget 20 tkr. i gaver.
Nøgletal:
Budgetudgifter til enheder + sommerlejr 136 tkr. og realiseret 103 tkr.
Likvider 663 tkr. og aktiver 742 tkr. Se bilag for yderligere
udspecificering.
Pr. 31.12.20 166 medlemmer.
Ingen indkomne forslag.

4. Godkendelse af
regnskab v/
kasserer Lene Holm
Gamborg

5. Forhandling om
gruppens arbejde
fremover, herunder
indkomne forslag.
6. Info om arbejde
for Ringbanen ved
gruppens hytte
Spejderbo

7. Gruppelederens
10 tossede
minutter

Valg af dirigent
Valg af referent
Aflæggelse af beretning v/ bestyrelsesformand Thomas Vogelius
Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg
Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne
forslag.
6 Info om arbejde for Ringbanen ved gruppens hytte Spejderbo.
7 Gruppelederens 10 tossede minutter.
8 ”Gæster” ved Mosebo
9 Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen (vælges for 2 år)
Valggruppe A: (se indkaldelse for udspecificering af valgbarhed)
•
Består af 3-7 medlemmer som udgør min. 50% af bestyrelsen
Valggruppe B: (se indkaldelse for udspecificering af valgbarhed)
• Består af 1-4 medlemmer som udgør max. 50% af bestyrelsen)
10 Valg af gruppeassistenter (vælges for 2 år)
•
Antal besluttes af valggruppen. Gruppeassistenter sidder ikke
med i bestyrelsen.
11
Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (vælges for 1 år)
12
Valg af revisor (vælges for 1 år)
13. Eventuelt

- Åen (afvandingskanalen) er flyttet 3,2 m. tættere på hytten.
- Græsplæne i meget dårlig stand. Udbedres af kommunen.
- Der anlægges en vej ned igennem grunden til, at fjerne sandfang.
Lågen rykkes af den grund måske over til højre i hegnet. Thomas og
Jesper er i dialog med kommunen om bedste løsning.
- Der er ikke længere bro over Store Vejleå, men der anlægges en ny
lidt længere oppe ad åen.
- Der blev spurgt til om vi stadig er i dialog om en helt ny grund.
HJV.gården er stadig på tale, men skal i kommende år bruges af
kommunen til udbygning af Vallensbæk Skole. Derfor arbejdes der også
på andre muligheder, da alle parter er interesseret i en ny grund i
stedet for Spejderbo.
Jesper havde et oplæg om dagens krænkelseskultur (Se Bilag 2). Måske
er den der føler sig krænket i virkeligheden den krænkende? Godt
oplæg! (ref.)

8. ”Gæster” ved
Mosebo

9. Valg af
medlemmer til
gruppebestyrelsen

10. Valg af
gruppeassistenter

Stigende problemer med ”gæster” ved Mosebo som bruger vores rafter
som brænde og efterlader affald og tændte bål. En endelig løsning er
svær, da området er offentligt, men kommunen er opmærksomme på
problemet og vi har bla. fået sat en kæde op så man ikke kan køre helt
ind til hytten uden nøgle længere.
Valggruppe A
(op til 6 personer kan vælges, da Berit Fisker Pedersen ikke er på valg):
Følgende genopstiller:
•
Thomas Vogelius (genvalgt)
•
Lene Holm Gamborg (genvalgt)
•
Helle Jensen (genvalgt)
•
Kenneth Hoffmann (genvalgt)
Følgende opstiller:
•
Michael Rask (valgt)
•
Mia Källberg (valgt)
Følgende genopstiller ikke:
•
Karina Frigaard
Valggruppe B
(op til 3 personer kan vælges, ud fra hvor mange der bliver valgt i
valggruppe A)
Følgende genopstiller:
•
Brian Larsen (genvalgt)
Følgende opstiller:
•
Jakob Brandenhoff Lind (valgt)
Op til 2 personer kan vælges, da Katja Bork Nielsen og Cecilie Laursen
ikke er på valg)
Følgende opstiller:
•
Jakob Brandenhoff Lind (valgt)
Følgende genopstiller ikke:
•
Nicklas Kofoed Larsen

11. Valg af
repræsentant til
Lerbjergcentret

Følgende genopstiller:
•
Kenneth Hoffmann (genvalgt)

12. Valg af revisor

Følgende genopstiller
•
Pedro Møllebro (genvalgt)

13. Eventuelt

- Meget coronapræget år på aktiviteter. Stor ros til lederne!
- Distrikts-sommerlejr aflyst. Lerbjergcentret frigivet til udlejning. Hvis
nogen enheder ønsker centret billigt, tag da fat i Kenneth Hoffmann.
- Stor ros til Familiespejd-enheden.
- Sæt X i kalenderen 28. august hvor der afholdes stort 75-års
jubilæum som en del af gruppeweekenden.
- Der planlægges arbejdsweekend i Mosebo ifbm. jubilæum.
- Ønske om ikke, at lægge generalforsamling i kommunens vinterferie.
- Opfordring fra GL til spejdere og forældre med en leder i maven om,
at henvende sig til ham.
- Ekstraordinært flot resultat for juletræssalg. Generelt mersalg pga.
Corona, men også qua stor deltagelse fra spejdere, forældre og
juletræsteam. Stor ros til alle for det flotte resultat.
- Første ”nye” bestyrelsesmøde 3. maj, hvor valggruppe A konstitueres.
- Generel positiv tilbagemelding på online generalforsamling, men der
er en anden dynamik og dialog ved fysisk fremmøde, hvilket vi
forhåbentlig kan komme til igen til næste år.

Dato

Gruppeleder/ Jesper Dahl

Dato

Grupperådsformand/Thomas Vogelius

Dato

Kasserer/Lene Holm Gamborg

BILAG 1 – Formandens beretning
Gruppen generelt:
Spejderne har som resten af samfundet måtte kæmpe med Corona, men er alligevel kommet godt
igennem 2020. Enhederne har gennemført møder fysisk og online gennem året, og alle har klaret det
godt.
Clan:
Clanens månedlige arrangementer har desværre været meget påvirket af corona pga. uheldige
nedlukninger og en målrettet nedlukning for foreningslivet for voksne. Dog er det lykkes at afholde et par
arrangementer i 2020 bl.a. det årlige gourmet trangia arrangement i maj, et virtuelt clanting efterfulgt af
online bingo banko i juni, vores årlige minigolf turnering i august samt et fysisk clanting i oktober.
Heldigvis har regeringens nye tiltag gjort det muligt for os at starte udendørs clan aktiviteter op igen her
i marts, hvilket vi fejrede med en "lille" vandretur på 30 km med 12 clanbasser på den famøse Amarmino
på Amager Fælled. Fremadrettet håber vi på, at vi kan afholde clan arrangementer igen på normal basis
og allerede i næste weekend skal vi besøge High Rope banerne ved skovtårnet. Pt. består clanen/roverne
af 64 medlemmer. Arrangementer afholdes både af clanens medlemmer, men også af juntaen som består
af Casper Sigersted og Camilla Asgreen. Hvis nogle forældre sidder og synes det lyder for fedt med et
månedligt voksent fællesskab, så er i mere end velkomne til at kontakte en af os i juntaen for at høre
mere - der er altid plads til flere og vi har det skide skægt :-)
Seniorer:
Har vi fra 11 marts haft coronalukket frem til at vi i sommeren måtte mødes igen til udendørs møder
hvilket vi havde op til sommerferien hvor vi kunne holde møder udenfor da vi var under det tilladte
Sommerlejren kunne vi også godt holde da vi var 7 spejdere og 3 ledere så turen gik i biler rundt i
Danmark
Vi var på Houens odde spejdercenter og sove i shelter på vandet, vi sejlede i kanoer op af Gudenåen vi
vandrede rundt ved Himmelbjerget vi var i Nordjylland ved Blokhus og rundt til Skagen, på grenen, og
lederne slog spejderne i laser action IGEN
Vi var i Thy og vandre rundt og ved klimøller og surfe og sidst men ikke mindst havde vi også
sommerens minigolfturnering med søndervig
Efter sommeren har vi holdt møder igen og spejderne har igen i går også selv afhold møder for hinanden
Efteråret og jule lukkede jo pga corona men fra januar og frem har vi holdt online møder og har
fungerede bedre end forventet
Troppen:
Vi har i dette år fokuseret på det basic spejder, som fx Kulsøpionering, satelitter, pejling, kompas,
koordinater, koder knop, almindeligt pionering og bål. Vi har haft spejdemøder været i gennem de 8
pricipper i spejdermetoden. Vi har været meget virtuelt og har forhåbenligt lige været på vores første
weekendentur, den store dyst imellem de to patruljer.
I sommers havde vi vores egen lille sommerlejre hvor vi var jorden rundt og “besøgte" de forskellige
kulturer og vi var på vores endagstur oppe i træerne.
Juniorer:
Ulve:
Bæverne:
Bæverne har det seneste år i så vid mulig grad holdt møder ugentlig som sædvanligt og på trods af
corona holde et helt stabilt medlemstal. Udover det var der en sommerweekend med efterfølgende
fællesspisning med forældre, bævere og ledere med over 50 deltagere. Bæverne har vedholdt det samme
lederteam med få ændringer og har fået lavet en renovering af bæverlokalet.

BILAG 2 – Gruppelederens 10 tossede minutter
Nej, du er ikke blevet krænket – du er egoistisk
Krænkelseskulturen er voldsomt skadelig, fordi vi – med vores krænkelse som
omdrejningspunkt – gør vores private synspunkter til almengyldige regler og derved tiltager
os retten til at bestemme, hvad andre mennesker må mene og hvordan de må udtrykke deres
meninger.
’Jeg er blevet krænket.’
Nej. Du er ikke blevet krænket. Du er blevet fornærmet. Eller såret. Eller prinsessesur, men næppe
krænket.
Er du blevet krænket, har nogen skadet dig, angrebet din ære, ydmyget dig offentligt eller overtrådt
almene sociale eller moralske normer og derved ramt dig. Det, der sandsynligvis er sket, er, at nogen har
udtrykt et synspunkt, som du ikke er enig i. Det er ikke en krænkelse. Det er den måde kommunikation
fungerer på.
’Jamen, jeg føler mig krænket.’
Nej. Det gør du ikke. Der er fire grundfølelser, og krænket er ikke en af dem. Følelser er enten frygt,
sorg, glæde eller vrede i varierende styrker og udtryksformer. Derimod kan du *synes*, at du er blevet
krænket, og det afstedkommer en følelse i dig. Fx vrede.
’Jamen, jeg synes, det er krænkende, at man siger ’neger’ og ’homo’, og at alle ledende job er besat af
hvide, midaldrende mænd, og at sproget er kulturimperialistisk og sexistisk, og at politikere ikke vil
undskylde for slavehandelen, og at mænd er privilegieblinde, og at kvinder ikke må amme offentligt, og
at H&M fotograferer en brun dreng i en sweatshirt med ordet ’Monkey’ på brystet og…’.
Jeps, der er nok at tage fat på, men hvad med bare at lade være? Du *behøver* ikke forholde dig til alt.
Du behøver heller ikke at tage ansvar for, om noget sårer, støder, fornærmer eller endda krænker andre.
Der har oftest kun fundet en krænkelse sted, når den faktisk krænkede lider under den. Det, du gør, er
at påtage dig en andenhånds krænkelse; dvs. en krænkelse på andres vegne. Det giver ikke ret meget
mening, for dermed gør du dig til dommer over både den som krænker og den der krænkes.
’Jamen, de kan ikke altid selv se det.’
Fint. Hvis krænkelsen er svær at se, er den næppe alvorlig.
’Jamen, du er privilegieblind.’
Nej. Du er fordomsfuld. Fordi jeg ikke er enig med dig, er jeg ikke ’privilegieblind’. Og det er et ikke-ord,
som du slynger ud uden at ane noget som helst om mig.
Du ved ikke hvor jeg er født, vokset op, bor nu, og du ved ikke om jeg er født med en sølvske i munden
eller har måttet kæmpe for alt hvad jeg har kært. Du ved ikke om jeg er sort, gul eller hvid, ung eller
gammel, homoseksuel eller transkønnet, og sandsynligvis er du nødt til at tjekke mig på Google for at få
styr på bare de helt basale informationer. Vigtigst af alt, du ved ikke, om jeg på nogen måde er
privilegeret. Du er bare fordomsfuld, og det kan jeg godt blive lidt prinsessesur over. Men ikke krænket.
Det u-fede ved krænkelseskulturen er, at den ofte holder liv i det, som den egentlig skulle bekæmpe.
Den rykker bagatelgrænsen ned, og desværre er der tilsyneladende ingen nedre grænse for, hvornår
man kan synes, man er blevet krænket.
Men hvorfor er det fx krænkende, at en brun dreng er iført en sweatshirt med ordet ’Monkey’? Da sagen
kørte, sagde Krænkelseskulturen, at billedet var et udtryk for racisme, men det er faktisk ikke billedet;
snarere synspunktet om racisme, der er racistisk. Det ville først være racistisk, hvis drengen ikke kunne
bære sådan en trøje, for så er det et udtryk for at den stadig er gal med vores tænkning om andre racer.
I de situationer, hvor der helt konkret er tale om krænkelser, er der også et primært offer, og så længe
det menneske ikke beder om hjælp, behøver du ikke gribe ind.

Moderen til den brune dreng i sweatshirten havde fx venligt men bestemt frabedt sig ’hjælp’ fra
filmstjerner, andre berømtheder og ganske almindelige mennesker, som ellers stod i kø for at give udtryk
for deres krænkelse, og så længe hendes og drengens holdning var sådan, havde der ikke fundet en
krænkelse sted. Medmindre du ville beskylde drengen og hans mor for at være privilegieblinde.
Det fede ved krænkelseskulturen er, at alle kan være med. Den kræver ingen forudsætninger, den
kræver ingen kundskaber, og den kræver ingen viden. Det eneste, krænkelseskulturen kræver, er en
veludviklet nærtagenhed, og med den kan man tilsidesætte selv strengt videnskabelige argumenter, fordi
man ikke ’føler’, at ens modpart har ret.
’Jamen, jeg synes ikke det, du siger, er rigtigt’ er bare ikke et argument, når fx solid forskning
demonstrerer at man tager fejl. Vid noget i stedet for at synes noget.
Og det fede ved krænkelser er, at de er identitetsskabende. Jeg kan mærke mig selv, og jeg får et
tilhørsforhold til en – ganske vist ofte imaginær – gruppe af ligesindede. Jeg er noget, fordi nogen
krænker mig. Det gør mig godt. Det gør bare ikke samfundet som helhed noget godt, for min
fornemmelse af at være blevet krænket bliver let til et krav om, at andre skal indrette sig efter, hvad jeg
synes. Og det er i min verden, topmålet af egoisme.
Heldigvis er der andre veje at gå. Prøv fx at sige ’Pyt’.
Der er nemlig ingen grund til at fare i flint, fordi man mener at DSB’s skilte ved Familiezonen er
heteronormative og sexistiske. De kunne jo også bare afspejle virkeligheden, og så er det virkeligheden,
og ikke skiltene, vi skal ændre.
Krænkelseskulturen er voldsomt skadelig for samfundet, ytringsfriheden, den akademiske verden,
pressens mulighed for at udtale sig, den frie debat, uddannelsesinstitutioner, kunsten og endda
almindelig kommunikation fordi vi – med vores krænkelse som omdrejningspunkt – gør vores private
synspunkter til almengyldige regler og derved tiltager os retten til at bestemme, hvad andre mennesker
må mene og hvordan de må udtrykke deres meninger.
Og så egoistisk kan man altså ikke være i en verden, hvor der også lige skal være plads til 7,7 milliarder
andre mennesker med hver sin mening. Synes jeg.

