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INDKALDELSE TIL 
ORDINÆRT GRUPPERÅDSMØDE HOS ESPERGÆRDESPEJDERNE 

 

Fredag d. 21. februar 2020 KL. 19:10 – 20:40 på HØBJERG HUS 
Adressen er: Høbjerg Hegn 5-7, 3200 Helsinge 

 
Grupperådet består af: 

Medlemmer, der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 år samt bestyrelsen. 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde 
senest 14 dage før mødet til: michaelbiermann.dds.3060@hotmail.com. 

 

Dagsorden:   

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe 

3. Fremlæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for 2020 

4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer  

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

10. Valg af to medlemmer til Korpsrådet 

11. Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet 

12. Valg af revisor og revisorsuppleant 

13. Valg af nye medlemmer til hhv. hytte- og juletræsudvalg 

14. Eventuelt 

 
 
Venlig hilsen 
Michael Biermann 
Bestyrelsesformand, Espergærdespejderne 
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Liste over nuværende bestyrelse hos Espergærdespejderne 
 
Bestyrelsen består pt. af 12 medlemmer hvoraf 4 er forældre, 4 ledere og 4 unge. 
 
 
Formand, Michael Biermann (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Gruppeleder, Sebastian Becker Adriansen (Vælges af ledergruppen til bestyrelsen) 

Gruppekasserer, Per Anders Grönlund (Genopstiller ikke) 

Forældremedlem, Rebekka Walker Pedersen (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Forældremedlem, Stine Stenholt Juul  (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Leder (Mini), Carsten Drewsen (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Leder (Trop), Jannik B. Soelberg (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Leder (Junior), Johan Slobodziuk Olsen (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Leder (Junior), Sebastian Becker Adriansen (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Ungemedlem, Carl Christian Elgstrøm (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Ungemedlem, Caroline Schellerup Gleerup (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Ungemedlem, Isabella Bastholm Hedegaard (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

Ungemedlem, Morten Grønlund (På valg 2021, ønsker at forsætte) 

 

 

 

Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen er du MEGET velkommen! 
Du kan skrive til formanden (michaelbiermann.dds.3060@hotmail.com) eller melde dit kandidatur 

på selve mødet. 
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Beretning fra formanden 

 

I mit første år som formand for Espergærdespejderne har jeg haft mulighed for at blive 

overordentligt imponeret over det frivillige arbejde, som ledere, forældre og andre voksne lægger i 

vores fælles forening. 

 

Aktivitetsniveauet er virkelig højt. Ikke mindst lægges der en stor indsats i den grundlæggende drift 

af spejdermøderne, hvor der hver uge står ledere klar med program for vore børn. Men også 

arrangementskalenderen har været tæt; ture med eller uden overnatning, med poster og løb der skal 

designes og bemandes, kulturnat-aktiviteter, Strand-dage ved havnen, Sov-ude-dag, bålaftener og 

meget mere. Lederne engagerer sig i Divisionsråd, Korpsråd, Fællesråd og afholder faste 

ledermøder hver måned for at koordinere tingene. Kort sagt: der er nogle frivillige, der virkeligt 

lægger sig i selen for at give vore børn nogle enestående oplevelser! 

 

2019 var året hvor Espergærdespejderne samlet tog på en meget succesfuld sommerlejr på 

Næsbycenteret sammen med hele Øresund Division. Det er ind imellem svært at samle Espergærde-

spejderne til sommerlejr, da mange familier har travlt om sommeren og måske ikke prioriterer 

spejderlejren højest. Det er set fra et spejder-synspunkt beklageligt, da sommerlejren på mange 

måder er dét man træner til hele året. 

 

Derfor var det inspirerende at deltage i en større lejr, hvor samværet med andre grupper også giver 

mulighed for nogle andre aktiviteter. Espergærdespejderne deltog med ca. 35 spejdere ud af de ca. 

110 spejdere vi har i gruppen. 

 

Aktivitet har der også været i foreningens udvalg. Hytteudvalget har sikret vedligehold af hyttens 

murværk, som led under sætningsskader fra tørken i sommeren 2018. Desuden gennemførtes en 

omsiggribende arbejdsweekend med fokus på at rydde krat og hæk på hyttens grund. Det skal give 

plads til bedre indsyn til hytten, bedre plads til arrangementer som Sov Ude, og ikke mindst give 

mulighed for at starte forfra med en mere struktureret plan for grunden. 
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Juletræsudvalget sikrede med vanlig ildhu at et godt fremmøde af spejdere og forældre kunne sælge 

så godt som alle juletræerne. Igen i år er der således leveret et stort og vigtigt bidrag til foreningens 

drift fra juletræssalget, og Juletræsudvalget skal have et stort tak for deres rutinerede indsats, som vi 

håber de vil gentage når julen nærmer sig. 

 

Juletræssalget er en fælles aktivitet, som bidrager til at integrere foreningen medlemmer i 

foreningsarbejdet. Aktive medlemmer, som har lyst til at løfte foreningen, er helt essentielt for at 

drive Espergærdespejderne. Uden frivilligt arbejde er der simpelthen ingen forening. 

 

Et sådant aktivt medlem er Per Grönlund. Eller rettere: det har han været gennem 10 sæsoner, hvor 

han i rollen som kasserer har gjort en afgørende forskel for foreningen. Nu ønsker Per at træde 

tilbage, og selvom han gerne giver en hjælpende hånd i en periode, så er vi som foreningens 

medlemmer nødt til at finde en ny kasserer i vores kreds. Per skal have et kæmpe tjikkerlikker for 

en enestående indsats! 

 

Slutteligt en stor tak til alle lederne, bestyrelsen, hytte- og juletræsudvalget, medlemsadministrator 

og øvrige hjælpere som har ydet en stor indsats i løbet af året. En tak til forældrene og ikke mindst 

til jer, som møder op til Grupperådsmødet og derved tager et medansvar for vores fælles opgave: 

Espergærdespejderne. 

 

Michael Biermann 

/Formand for Espergærdespejderne 
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Udviklingsplan for Espergærdespejderne 2020-2024 

Vi skaber modige børn og unge! 
Hos Espergærdespejderne følger vi som udgangspunkt Det Danske Spejderkorps (DDS) 2020-2024 

udviklingsplan, men med en lokal tilpasning. Måden hvorpå ledergruppen og bestyrelsen arbejder 

med udviklingsplanen sker ikke ud fra en klassisk opstilling af KPI’er og mål, men ved løbende at 

debattere og inkorporere elementerne fra udviklingsplanen i de aktiviteter ledergruppen og 

bestyrelsen forbereder og planlægger. 

 

Vores lokale fokus… 

På den seneste gruppeudviklingsdag d. 26. januar 2020, blev følgende lokale særlige fokusområder 

identificeret: 

Vildskab i Naturen: 

• Tænke vildt og aktivt (klatring, kano, osv.). 
• Forsøge altid at være ude til spejder, og anvende lokalområdets natur. 
• Bruge naturen både som legeplads, men også til fordybelse. 

 
Bæredygtighed i børnehøjde: 

• Forstå mad og kunne lave mad. 
• Bevidsthed om naturen og hvordan den fungerer. 

 
Flere ledere: 

• Struktur på lederudvikling og hvordan lederne udvikles. 
• Fast struktur på kommunikation og hvad vi laver. 
• Fortælle om spejder samt hvad det indebærer at være i en lokalforening. 

 
Urban scouting:  

• Få mere natur og anvende Espergærdespejdernes grund i større omfang. 
• Være aktiv tilstede i og udenfor byen. 
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Grafisk fremstilling af Det Danske Spejderkorps 2020-2024 udviklingsplan 

 

Udviklingsplanen findes på dds.dk 
(https://dds.dk/artikel/udviklingsplanen-2020-2024-ligger-klar-se-den-her) 

 
Kontingent 
 

Kontingentet kan variere afhængig af afdeling. Variationen skyldes bl.a. at familiespejderne typisk 

har et mindre aktivitetsniveau og dermed lavere udgifter. For alle medlemmer gælder dog, at 

kontingentet ikke dækker de faktiske udgifter. Vores økonomi finansieres derfor bl.a. af tilskud og 

donationer. Det lave kontingent afspejler blandt andet et ønske om at Espergærdespejderne er en 

forening hvor alle kan være med uanset økonomisk baggrund. 

  

Bestyrelsens forslår følgende kontingent for 2020: 

• Almindeligt medlem: 300 kr. pr. kvartal 

• Mikrobe (Ikke startet i skole) og Mikro (0-1 klasse): 180 kr. pr. kvartal 

• Leder: 75 kr. årligt 

• Passivt medlem: 180 kr. (betales 3 gange årligt) 
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