Referat af ordinært Grupperådsmøde (Generalforsamling)
den 4. marts 2022 hos Espergærdespejderne, Det Danske Spejderkorps
Mødet blev afholdt på Høbjerg Hus (adressen Høbjerg Hegn 5-7, 3200 Helsinge)
Tilstede var 59 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Steffen Havelund, som dirigent. Steffen blev valgt enstemmigt.
Bestyrelsen foreslog Stine Stenholt Juul, som referent. Stine blev valgt enstemmigt.
2. Fremlæggelse af bestyrelsen beretning
Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved formand Rebekka Walker Pedersen og blev af
forsamlingen taget til efterretning. Det blev fremhævet at der blev lavet en række
arrangementer i 2021 med stor deltagelse til alle arrangementerne. Juletræssalget, der er
en stor og vigtig indtægtskilde, gav det bedste resultat i mange år på ca. 47.000 kr., hvilket
giver godt tilskud til sommerlejr i 2022 og andre arrangementer. Igen i år bliver der
arrangeret mange oplevelser for spejderne.
Lederne i de forskellige afdelinger fortalte herefter på 2 minutter om hver af de 6
afdelinger hos Espergærdespejderne:
Familiespejder (førskolebørn): 27 aktive spejdere, som mødes i skoven hver anden lørdag,
2 timer hver gang. Giver gode oplevelser i naturen og i børnehøjde.
Mikro (0. og 1. klasse): 26 aktive spejdere, lørdag formiddag samtidig med familiespejd.
Giver glæde ved naturen og får vist, hvordan man kan bruge den. 1½ til 2 timer hver gang
med spise- og legepause.
Mini (2. og 3. klasse): 21 spejdere. Altid udenfor, om vinteren på grunden med lygtepæl.
Møder om mandagen. Lærer grundlæggende spejderfærdigheder; kniv, knob,
selvstændighed mv. Leger meget som en del af læring.
Junior (4. til 6. klasse). Cirka 20 spejdere. Lærer basale færdigheder, hvor de skal overveje
lidt mere. Fx hvordan er vi som gruppe eller hvad definerer os som individer. Der er en del
ture og cirka en om måneden. Junior er i skoven hele året, også når det er mørkt. Møderne
er om onsdagen kl. 18.30-20.00.
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Trop (7. til 9. klasse): 4 spejdere. Får ikke lige så meget hjælp som de øvrige, fordi de nu er
store. Skal forberede sig til at kunne klare sig selv, når de rykker op til klan. Skal dyrke egen
mad i foråret, og begynder at holde høns i løbet af foråret.
Klan (afsluttet folkeskolen): Cirka 12 spejdere som planlægger deres aktiviteter i
fællesskab. Fokus på basisfærdigheder. Fokusere mere på ture fremover, fordi mange
bruger tid på gymnasie og uddannelse.
Beretningen er godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 (det foregående år)
Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt af kasserer Ulla Ringbæk.
Det reviderede regnskab er udsendt til Grupperådet sammen med dagsordenen.
Nogle af bemærkningerne givet til regnskabet fra kassereren var:
- En tredjedel af budgettet kommer fra kontingenter.
- Der er flere på venteliste til at starte, de kan ikke komme ind, fordi der ikke er ledere nok.
- Juletræssalget har givet ca. 47.000 kr.
- Der er modtaget et sponsorat på kr. 25.000 kr. fra Rema 1000 til at forbedre grunden.
- Der er mange udgifter til mærker.
- Der var sidste år ikke så mange udgifter til ture, da de fleste var selvfinansierende.
- På grund af stort overskud, er lån på hytten (Idrætsvej 16) betalt ud på 90.000 kr.
- Der er et overskud på ca. 80.000 kr.
- Der er kr. 261.000 kr. i banken.
Grupperådet godkendte, det påtegnede, årsregnskab enstemmigt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
Budgettet for 2022 blev fremlagt af kasserer Ulla Ringbæk.
Budgettet er udsendt til Grupperådet sammen med dagsordenen.
Budgetteret indtægter: 266.000 kr.
Budgetteret udgifter: 342.000 kr.
Budgetteret resultat: -76.000 kr.
Der var spørgsmål om lejrpladsleje, som blev afklaret.
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt.
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5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 (det kommende år)
Budgettet for 2023 blev fremlagt af kasserer Ulla Ringbæk.
Budgettet er udsendt til Grupperådet sammen med dagsordenen.
Ingen udgifter til Spejdernes Lejr.
Budgetteret underskud på: -37.750 kr.
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt.
6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år (2023)
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent(er) for 2023: Uændret kontingent.
- Alm. medlem: 300 kr. pr. kvartal
- Mikrobe (Ikke startet i skole) & Mikro (0-1 klasse): 180 kr. pr. kvartal
- Leder: 75 kr. årligt
- Passivt medlem: 180 kr. (betales 3 gange årligt)
Grupperådet vedtog kontingentet(erne) enstemmigt.
7. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 12 medlemmer med formand og kasserer.
Forslaget om at fortsætte med 12 blev enstemmigt vedtaget.
9. Valg til bestyrelsen
a. Valg af formand for en toårig periode
- Ikke på valg
b. Valg af kasserer for en toårig periode
- På valg er: Ulla Ringbæk
Ulla Ringbæk genopstiller og blev valgt enstemmigt.
c. Valg af 1 medlem for en 2-årig periode.
Stine Stenholt Juul, er på valg og genopstiller ikke.
Rene Brask Birch, far til Viktor (Mini spejder), valgt enstemmigt.
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10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
På valg til revisor er: Henning Kristensen
Henning Kristensen genopstiller og blev valgt enstemmigt.
På valg til revisorsuppleant er: Kasper L. Jensen
Kasper L. Jensen genopstiller og blev valgt enstemmigt.
11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
Divisionsrådsmødet afholdes d. 28. april, både ledere og forældre kan deltage.
Følgende opstillede:
- Steen Schackinger Drewsen
- Caroline Schellerup Gleerup
- Carsten Drewsen
- Ulla Ringbæk
- Sebastian Becker Adriansen
De blev alle valgt enstemmigt.
12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
Korpsrådsmødet afholdes i november, både ledere og forældre kan deltage.
Følgende opstillede:
- Steen Schackinger Drewsen
- Caroline Schellerup Gleerup
De blev alle valgt enstemmigt.
13. Eventuelt
Der er lavet nyt logo til Espergærdespejderne af phillipbjorvig.com
Ingeniørtropperne: Er en gruppe af forældre, som vil hjælpe med stort og småt. Det er for
alle i det omfang den enkelte har mulighed for at være med. Tilmeldinger fra forældre, som
gerne vil være med kan ske til mail: 3060@spejder.dk
Kommunikation hos Espergærdespejdere: Det er muligt at hjælpe til med at der gives
bedre kommunikation. Der skal fx laves nyhedsbrev, tages billeder m.v.
Dem som gerne vil være med kan skrive til mail: 3060@spejder.dk
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Medlemmer til hytteudvalget: Vedligeholder og skaber bedre vilkår for aktiviteter på grund
og Hytte på Idrætsvej 16. Skriv til ”3060@spejder.dk”, hvis man vil være med.
Juletræsudvalget: Planlægger og styre juletræssalget. Interesserede kan kontakte
3060@spejder.dk for at få mere info.
Spejdernes lejr: Der forventes ca. 40.000 spejdere. 10 % forventes at komme fra andre
lande. Mikro og Mini tager en halv lejr. De større (Junior, Trop og Klan) tager på fuld lejr fra
lørdag til lørdag. Der er et madhold med, som laver mad. Familiespejder har en besøgsdag
på lejren. Tilmelding sker via hjemmesiden www.espergærdespejderne.dk.
Spejdernes dag i Spejder Sport: Næste gang er 24. april med 20 % rabat både online og i
butik.
Gør en forskel for Ukraine: Man kan hjælpe Ukraine via spejderne, se mere på:
dds.dk/artikel/spejdercheferne-goer-en-forskel-for-ukraine

Dato: 18. marts 2022

Dato: 18. marts 2022

_____________________________

_____________________________

Steffen Havelund

Rebekka Walker Pedersen

Dirigent

Formand
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