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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: Grupperådsmødet er lovligt indkaldt. 

Beretningerne var omdelt på forhånd (sammen med indkaldelse og regnskab), og blev derfor ikke 

gennemgået. Beretningerne blev godkendt. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2015 med status til godkendelse: Anne-Mette Blaabjerg redegjorde 

for, at der pga. medlemstilgang har der været stigning i kontingenter, der er også solgt mange annoncer i 

Bjælken, og der er kommet mange tilskud fra fonde. 

Udgifterne viser de sædvanlige poster, dertil kommer, at der har været en sommerlejr til Brownsea Island. 

Der er skiftet regnskabsprincip, således at alle udgifterne som vedrører 2015 er bogført i 2015. 

Kassereren takker for godt samarbejde med bestyrelsen, revisoren og revisorsuppleanten. 

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

4) Behandling af indkomne forslag:  

Forman Finn Jensen kunne oplyse, at der er indkommet et forslag fra Lisbeth Achton-Boel: 
Forslaget går ud på, at gren-inddelingen ændres, så den ikke længere går efter alder men efter klassetrin, 
dog er klanen fortsat 17+. 
Årsagen er, at ledergruppen har erfaret, at det er vigtigt for børnene at komme i samme gren som deres 
klassekammerater. 
Greninddelingen vil komme til at se således ud: 
Mikro: 0.-1. klasse 
Mini: 2.-3. klasse 
Junior: 4.-6. klasse 
Trop: 7.-9. klasse (til og med 16 år) 
Klan: 17 år+ 
Forlaget blev vedtaget gælder fra nu af. 

 
5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a) forelæggelse af planer for indeværende år: Formand Finn Jensen oplyste, at sommerlejren går til Strynø 

for mini, junior, trop. Der er ikke planlagt udlandstur, idet der i 2017 er landslejr. 

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

og følger den røde tråd i spejderarbejdet. 



Fremtiden: Gruppen står fortsat over for en stor udfordring, da det nye projekt i Otterup Hallerne betyder, 

at spejderhuset ikke skal bevares. Hallens bestyrelse har lovet at indkalde spejderne, når der er nyt om 

sagen. Oplægget er, at spejderne skal over i boldklubbens klubhus. Gruppens ønske er at opføre en 

spejderhytte i Otterup Byskov, så det vil der blive arbejdet på i bestyrelsen, når der er mere konkret. 

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

Budgettet blev præsenteret af Anne-Mette Blaabjerg, der er budgetteret med højere kontingentindtægter, 

offentligt tilskud er sat på samme niveau, udgift til ture/lejre er sat lavere end i 2015, da der ikke er 

udlandstur. Årets resultat er et mindre underskud på 3.000 kr. 

Der blev spurgt til gruppens kassebeholdning, der står pr. 31.12.15 flg. på driftskonto: 11.731.22 kr. og der 

står 137.316,50 kr. på opsparingskontoen. 

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

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

Det blev besluttet at fortsætte med sammensætningen i bestyrelsen 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 ikke på valg, er på valg i 2017. 

b. Kasserer: Anne-Mette Blaabjerg er på valg, har tilbudt at fortsætte for en to-årig periode, er på valg igen 

i 2018. 

c. Unge: Christina Achton-Boel er valgt for 2 år, er på valg igen i 2017. 

Andreas Christiansen og Mathias Christiansen er på valg i 2016, genopstiller. De vælges for en 2-årig 

periode, dvs. på valg igen i 2018. 

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

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

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

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

Pernille Madsen er på valg, genopstiller og er på valg igen i 2018. 

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

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

f. Suppleanter:  

Mette Rousing Brolund Hansen og Mik Achton-Boel er valgt som suppleanter for en to-årig periode, på valg 

igen i 2017. 

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet: Palle Andersen modtager genvalg, Sif Emdal stiller op. 

Lisbeth Achton-Boel fortsætter som suppleant. De blev alle valgt. 



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.  

Christina Achton-Boel oplyser som repræsentant for Divisionsrådet, at der er Divisionsrådsmøde d. 18. 

april. 

Christina oplyser, at der d. 10. maj bliver holdt et kursus for alle bestyrelsesmedlemmer. Invitation blive 

omdelt. 

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. 

Formanden takker for ledernes indsats. Lisbeth takker bestyrelsen og overrakte en æske chokolade til hver. 

Lisbeth oplyser, at gruppen i 2016 kan fejre sit 40-års jubilæum, dette fejres med et stofmærke og lidt sødt, 

når der er svømmehalstur d. 2. april. 

Lau Myntmann oplyser, at der vil blive holdt en jubilæumslejr på Enebærodde, denne arrangerees af 

”gamle” medlemmer. 

Heidi mikroleder opfordrer til, at alle forældre deltager i arbejdslørdagen d. 2. april. 

Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 23. februar 2016 

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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