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Aktivitetshuset Otterup d. 24. februar 2015 kl. 18 

Formand Finn Jensen bød velkommen. 

1) Valg af dirigent og referent: Bo Lillegaard Johansen blev valgt som dirigent, Lisbeth Achton-
Boel som referent. 

2) Godkendelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: Beretningerne var omdelt på 
forhånd (sammen med indkaldelse og regnskab), og disse blev godkendt. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 med status til godkendelse: Anne-Mette Blaabjerg 
redegjorde for, at vi har haft et beskedent overskud på 919 kr. Der har været ryddet op i 
kontingenterne, dette forklarer resultatet sammen med to sommerlejre, der også har været 
udgifter til. 

Raftestativet har også givet underskud i 2014, da nogle tilskud først er kommet ind i 2015. 

Der var ikke yderligere spørgsmål til regnskabet, og herefter blev regnskabet godkendt. 

4) Behandling af indkomne forslag:  

Ingen indkomne forslag. 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a) forelæggelse af planer for indeværende år: Formand Finn Jensen oplyste, at der er lavet gode 
halvårsprogrammer af de dygtige ledere.  

Sommerlejren går til Brownsea Island for junior, trop og klan, det er øen, hvor verdens første 
spejderlejr blev afholdt i 1907. 

b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde: Vi fortsætter den gode udvikling 
i gruppen. 

Derudover opfordrede Finn Jensen til at forældre kan melde sig, hvis man ønsker at assistere 
lederne.  

Der mangles p.t. en hyttefar, da Erik ikke ønsker at fortsætte mere. Finn oplyser, at der er brugt 
75 timer pr. år, men det vil ikke være tilfældet fremover. 

Fremtiden: Gruppen står over for en stor udfordring, da det nye projekt i Otterup Hallerne 
betyder, at spejderhuset ikke skal bevares. 

Oplægget er, at spejderne skal over i boldklubbens klubhus. Gruppens ønske er at opføre en 
spejderhytte i Otterup Byskov, så det arbejdes der på i bestyrelsen. 

c) Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent:  

Budgettet blev præsenteret af Anne-Mette Blaabjerg, der er budgetteret med et  
driftsunderskud ca. 50.000 kr., idet der ikke er sikkerhed for at få samme kommunale tilskud 
som tidligere. Dertil kommer, at bestyrelsen har ønsket at støtte en udlandstur for spejdere over 
10 år samt en sommerlejr til mikro/mini til Port Arthur i juni 2015. 



Kontingentet er pt. på 400 kr. pr. halvår, dette ønskes bibeholdt.6 Dette blev vedtaget. 

6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2 

Det blev besluttet at udvide bestyrelsen med 1 forælder, således med flg. kombination: 1 
gruppeleder, 2 grenledere/assistenter, 4 forældre, (+ 2 suppleanter), 1 kasserer, 1 formand, 3 
unge. Bestyrelsesformanden har ikke stemmeret. 

7) Valg til bestyrelsen: 

a. bestyrelsesformand: Finn Jensen er på valg, vælger at genopstille, fortsætter for en 2-årig 
periode, er på valg i 2017. 

b. Kasserer: Anne-Mette Blaabjerg fortsætter, da hun er valgt for en to-årig periode, er på valg 
igen i 2016. 

c. Unge: Christina Achton-Boel er på valg i 2015, stiller op igen for en toårig periode, er på valg 
igen i 2017. 

Andreas Christiansen og Mathias Christiansen er valgt for en toårig periode, de er på valg i 2016. 

d. Ledere herunder mindst en gruppeleder: Palle Andersen er valgt som gruppeleder. 

På ledermødet d. 29.1.15 blev Jesper Christiansen valgt som gruppelederassistent. Det er nyt i 
gruppen at have en gruppelederassistent, så fremover vil Palle og Jesper deles om de forskellige 
opgaver. 

Lisbeth Achton-Boel er på valg, stiller op igen for en toårig periode, er på valg i 2017. 

Steen Lage stiller op for en to-årig periode, er på valg i 2017. 

e. Forældre: Bo Lillegaard Johansen er på valg, stiller op for en toårig periode, på valg igen i 
2017. 

Pernille Madsen er valgt for en toårig periode, er på valg igen i 2016. 

Søren Eimers Petterson stiller op for en to-årig periode, er på valg igen i 2017. 

Ulrik Schousboe stiller op for en to-årig periode, er på valg igen 2017. 

f. Suppleanter:  

Mette Rousing Brolund Hansen og Mik Achton-Boel stiller op som suppleanter for en to-årig 
periode. 

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet: Palle Andersen modtager genvalg, Sif Emdal 
stiller op. Lisbeth Achton-Boel fortsætter som suppleant. 

9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divsionsrådet: 

Finn Jensen, Palle Andersen, Stinna Christiansen, Thilde Erlund og Lisbeth Achton-Boel er valgt 
som gruppens medlemmer af Divisionsrådet.  

Stinna Rasmussen oplyser som repræsentant for Divisionsrådet, at der er Divisionsrådsmøde d. 
28. april. 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Annette Held fortsætter som revisor, og hun blev valgt til dette. 

Mik Achton-Boel stiller op som Revisorsuppleant, og han blev valgt til dette. 



11) Evt. 

Lisbeth oplyser, at Ole Frøsig mangler hjælp til rengøringen. Interesserede forældre kan melde 
sig til Lisbeth eller Ole Frøsig. 

Der blev redegjort kort for Otterup-Hallernes fremtidige visioner for byggeri af et stor kultur-, 
idræts og fritidscenter. 

Bo takkede bestyrelsesmedlemmerne for deres store indsats, og der blev uddelt et cruise-
gavekort til en minicruise, og Bo fik special-øl som tak. 

Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 24. februar 2015 

Mailadresser: 

Søren Eimers: seimers69@gmail.com 

Ulrik Schousesboe: ulrik@schousboe.org 

Mette Rousing Brolund Hansen: mrbhhojvang@gmail.com 

Mik Achton-Boel: mik@achton-boel.dk 
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