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Referat generalforsamling 
Den 24/2 2019 i Mosebo 

 

 
Dagsorden 1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Aflæggelse af beretning v/ bestyrelsesformand Thomas 

Vogelius 

4. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 

5. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder 

indkomne forslag. 

6. Gruppesommerlejr 2019. 

7. Info om gruppens hytter, gruppens egen Spejderbo og 

Mosebo. 

8. Gruppens ledelse laves om, hvorfor gør vi det og hvad betyder 

det for den enkelte 

9. Debat om gruppens pengegivende aktiviteter, hvorfor gør vi 

det, og hvilken betydning har de enkelte aktiviteter for 

gruppen 

10. Gruppelederens 10 tossede minutter. 

11. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen 

• Valggruppe A: 

• 1-5 personer kan vælges, da Mette 

Bauer-Nielsen og Ali Ebrahimi ikke er på 

valg i år. 

• Valggruppe B: 

• 1-4 personer kan vælges ud fra hvor 

mange der bliver valgt i valggruppe A 

• Gruppeassistent(er) (Vælges for 2 år) 

• 0-2 kan vælges, Da Brian Larsen og 

Michael Rask ikke er på valg i år. (Antal 

besluttes af valggruppen) 

12. Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (Vælges for 1 år) 

• Repræsentant til Lerbjergcentret 

• Kenneth Hoffmann genopstiller 

13. Valg af 2 revisorer (Vælges for 1 år) 

• Revisorer 

14. Eventuelt 

 

 

1. Valg af dirigent Brian Larsen  

2. Valg af referent Karina Frigaard  

3.  Aflæggelse af 

beretning v/ 
bestyrelsesformand 
Thomas Vogelius 

Thomas: 

 

Årets gang. Fokus har været, at få gruppen til at fungere 

bedre, herunder rydde op i regler og vedtægter, samt få de 

unge ledere mere med i arbejdet. 

Juletræssalget har i 2018 været en succes, tak til dem der 

deltog i dette store arbejde. 

Bæverne har haft et godt år med gode ture og mange 

mærker. 

Ulvene har været på gode ture og løb, vandt bla.Tin Tin 

løbet. 

Junior har sat enhedsrum i stand og taget mærker med 

fokus på samarbejde. 

Troppen har været i spejderkollektiv med stor succes, fede 

weekendture, samt god udenlandstur til Ungarn. 

Seniorne har brugt meget tid på at lære at planlægge og 

have medindflydelse, det er seniorer der selv planlægger 

alle møder, derudover løb, weekendture og andre 

 

 
 



arrangementer. Sommerlejr gik til Slovenien.  

Clanen har ikke faste møder men har månedlige aktiviteter 

bla Påsketur, madlavning mv. Sommertur gik til Skotland. 

4. Godkendelse af 
regnskab v/ kasserer 

Lene Holm Gamborg 
 

 

Lene Holm Gamborg: 
 

Gennemgang af regnskabet. 
 
Der er stort overskud primært pga. det gode juletræssalg. 
 
Der skal bruges en del penge på varmepumpe i Spejderbo. 
 
Regnskabet kan, hvis det ønskes sendes, send blot en mail til 

Lene. 
 
Medlemstallet er stigende, i alt 163 er aktive spejdere gruppen. (I 
2017 var tallet 146). 
 
Afstemning: 30 for, ingen imod, ingen blanke.  
 

 

 
 

 
 

5. Forhandling om 
gruppens arbejde 
fremover, herunder 
indkomne forslag. 

Der er ikke nogen indkomne forslag. 
 

 
 

6. Gruppesommerlejr 
2019 

Brian Larsen:  
 
Det er længe siden der har været en gruppesommerlejer (2004). I 
år går turen til Rømergård på Bornholm. Formålet er styrkelse af 

sammenholdet og fællesskabet på tværs af enhederne i gruppen, 
samt styrke spejderånden gennem nye og udfordrende aktiviteter. 
Temaet er musketer - alle for en, kapper, kronjuveler og fjer. Det 
bliver mega fedt. 
   

 
 
 
 

 

7. Info om gruppens 

hytter, gruppens egen 
Spejderbo og Mosebo. 

Thomas Vogelius: 

 
Gruppen har 2 hytter, Mosebo og Spejderbo.  
Spejderbo er gruppens og Mosebo er kommunens. Hytterne er 
ikke helt optimale og vi især gerne have en ny hytte i stedet for 
Mosebo, men det er besværliggjort pga. lejeforhold. Letbanen skal 
derudover køre lige forbi, og vi ved ikke helt hvordan det sker. 

Gruppen vil gerne have en anden grund, men kommunen kan ikke 
stille noget til rådighed.  
Spejderbo skal have installeret en varmepumpe men derudover 
skal der gøres forskellige andre ting, bla. tag, Hvis nogle har 
forslag, så kom frem med dem, så det kan sættes i gang på en 
arbejdsweekend.  
   

 
 

 

8. Gruppens ledelse 
laves om, hvorfor gør 

vi det og hvad betyder 
det for den enkelte 

Jesper Dahl:  
 

Vi har sidste år i bestyrelsen besluttet at følge 
hovedorganisationens/Korpsets regler om dette. Så fra at være 

ca. 20-25 på hvert møde vil vi fremover være færre. 
 
Se ovenfor 
 

 
 

 
 

 
 



9. Debat om gruppens 
pengegivende 
aktiviteter, hvorfor gør 
vi det, og hvilken 

betydning har de 
enkelte aktiviteter for 

gruppen 

Thomas Vogelius:  
 
Der har gennem årene været mange forskellige aktiviteter. Noget 
er for reklamens skyld, andet for at tjene penge.  

Fremadrettet vil vi gerne prioriterer det således at fokus bliver 
mere spejderrelateret, og ikke så meget for pengenes skyld.  

 
Hvad er holdningen:  
-Det kan være svært at finde tid til det hele 
-Hvis børnene kan lide det er det fint 
-Kan de større børn aktiveres bedre? 
-Hvilke arrangementer kan betale sig?  

 

 

10. Gruppelederens 10 
tossede minutter 

Jesper Dahl: 
 
Tak til alle forældre og spejdere fordi I er med til at redde verden. 
 
FN´s verdensmål er at der sker fremskridt i forhold til fattigdom, 

skolegang, bedre drikkevand og meget andet. Herunder at børn 
og unge bliver beredte til livet. 
 

Som spejder er man med til at få dette ført ud i livet. 
 
Korpsets motto: Sammen rykker vi verden med vilje … 

 
 
Afslutning: Spild ikke dit liv men gør dit bedste! 

 

11. Valg af medlemmer 
til gruppebestyrelsen 

Valggruppe A: Helle Jensen, Thomas Vogelius, Lene Holm 
Gamborg, Kenneth Hoffmann og Karina Frigaard. Valgt uden 
afstemning da der kan være 1-7 personer. 
Ali og Mette fortsætter da de blev valgt sidste år for 2 år. 
 

Valggruppe B: Bethina Hardt-Madsen, Brian Larsen, Michael Rask. 

valgt uden afstemning da der max kan væe 1-4 personer med. 
 
Gruppeassistenter: Nicklas Larsen 
 
Jesper Dahl er derudover med i Bestyrelsen som gruppeleder, er 

ikke på valg i år da han blev valgt sidste år. 

 

12. Valg af 
repræsentant til 
Lerbjergcentret 

Kenneth Hofmann stillede op og blev valgt.  

13. Valg af 2 revisorer Pedro Møllebro og Gisli Erlendsson stillede op og blev valgt  

14. Eventuelt Jesper Dahl: I forbindelse med den uheldige sag fra Albertslund/ 
Brøndby blev det besluttet fra Korpset at der skal laves yderligere 
samværdsregler. Der er taget hul på dette hos os lige før jul. 

Processen er således i fuld gang. Det er bestyrelsens ansvar at vi 
har disse regler og de bliver overholdt men lederne skal inddrages 
i en anerkendende tilgang. Når reglerne er færdige, vil de være 
frit tilgængelige både i hytterne og på hjemmesiderne. 
Thomas Vogelius: Vi mangler hjælp til tømning af containere i 

Thune hvem kan hjælpe med at tømme? Giv besked til Thomas 

via mail:thomas.vogelius@gmail.com 

 



Maiken (forældre): Hvordan fastholder vi børnene som spejder? 
Er der nogle tanker om dette?  
Henrik (forældre): Mht. PR – Spejder for et døgn var grunden til 
at hans dreng startede så det var godt initiativ.  

 
 

 
 
 

Dato  Gruppeleder/ Jesper Dahl 
 
 

 

Dato  Grupperådsformand/Thomas Vogelius 
 
 
 

Dato  Kasserer/Lene Holm Gamborg 


