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Formand Søren Eimers bød velkommen til det årlige grupperådsmøde. 

1) Valg af dirigent og referent: Bjarne Christiansen blev valgt som dirigent, Lisbeth Achton-Boel 
som referent. 

2) Godkendelse af beretning fra bestyrelsen og ledergruppen: Grupperådsmødet er lovligt 
indkaldt. Beretningerne var sendt ud pr. e-mail på forhånd (sammen med indkaldelse og 
regnskab), og blev derfor ikke gennemgået, man kunne stille spørgsmål, der var ingen 
spørgsmål. Beretningerne blev godkendt. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 med status til godkendelse: Anne-Mette Blaabjerg 
redegjorde for regnskabet, som indeholder regnskab for 2016 og 2017 samt budget for 2017 og 
2018. 

Anne-Mette forklarede årsagen til årets underskud. Der var budgetteret med et underskud på 
48.500 kr. og dette blev på kr. 19.138. Det mindre underskud kan forklares med følgende poster: 
Der var afsat penge til projektet med ny hytte, men pga. forsinkelse i processen er hele beløbet 
ikke brugt endnu. 

Anne-Mette forklarede, at der er taget et nyt edb-system i brug, derfor er nogle af kontiene 
mere summariske end tidligere. Lederne laver nu elektroniske bilag i systemet, derfor er  

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

4) Behandling af indkomne forslag:  

Der er indkommet forslag om, at Klan Mjølner fremover kun skal betale ½ kontingent dvs. 400 kr. 
pr. år, ligesom Klan Mummy gør det. Begrundelsen er, at Klan Mjølner heller ikke holder møde 
hver uge samt at de ofte hjælper på ture og med arrangementer. 

Forslaget blev vedtaget. 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

Søren så tilbage på et aktivt spejderår bl.a. med landslejr. 

a) forelæggelse af planer for indeværende år:  

Formand Søren Eimers oplyste, at sommerlejren går til Grunden i Svendborg, og at der arbejdes 
efter de planlagte programmer for hver gren. 

Ligeledes orienterede Søren om, at der startes familiespejd op fra august. Dette er en månedlig 
aktivitet for familier med børn imellem 3 og 6 år, som kunne tænke sig at prøve kræfter med 
spejderaktiviteter. Dette igangsættes af Stinna Rasmussen og Birgitte Andersen. Stinna 
Rasmussen præsenterede familiespejd-projektet, første møde bliver 12. august, derefter en 
søndag om måneden fremover. Alle  

b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde:  



Vi fortsætter den gode udvikling i gruppen og følger den røde tråd i spejderarbejdet. 

Der er altid plads til nye spejdere, alle er velkomne til at opfordre nye spejdere til at komme på 
besøg. 

Fremtiden: Vi kan blive i den nuværende hytte frem til udgangen af 2019. Projektet med ny 
hytte er en væsentlig udfordring, som styregruppen bestående af Lau Rasmussen og Bo 
Lillegaard Johansen arbejder på. Kommunen har tilbudt nogle grunde, hvor vi kan bygge en ny 
hytte. Der er indgået aftale med en fundraiser, som skal hjælpe med at søge midler til den nye 
hytte, men først når det er besluttet, hvilken grund, der vælges. 

Der blev spurgt til, om det er forsøgt at bearbejde hallen til, at vi kan få lov at blive i den 
nuværende hytte. Lau oplyser, at dette nok ikke er sandsynligt, men også at vi alle ville ønske 
dette. 

Ligeledes blev det foreslået, om vi ikke kunne købe huset. Lokalegruppen tager dette til 
overvejelse. 

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

Budgettet blev præsenteret, der er budgetteret med 60 spejdere, offentligt tilskud er sat på 
samme niveau, og der er afsat et beløb på 25.000 kr. til fundraising for den nye hytte. 

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: Søren Eimers er ikke på valg, fortsætter som formand. Søren er på valg i 
2019.  

b. Kasserer: Anne-Mette Blaabjerg er på valg, ønsker ikke genvalg. Povl Nilsen stiller op som 
kasserer og Heidi Holst Abildgaard stiller op som kasserer-assistent. De blev begge valgt og er på 
valg igen i 2020. 

Povl oplyser, at han er far til Storm som er mikro og Melanie, som er junior. Povl har erfaring 
med kasserer-arbejdet fra en beboerforening. Heidi Holst Abildgaard er moster til en spejder, og 
hun vil gerne være kasserer-assistent. Heidi arbejder som debitor-bogholder og vil gerne 
assistere Povl med kasserer-arbejdet. 

c. Unge: Christina Achton-Boel er ikke på valg, på valg i 2019. 

Andreas Christiansen og Mathias Christiansen er på valg, genopstiller, blev valgt. Er på valg igen i 
2020. 

d. Ledere herunder mindst en gruppeleder: Lau Rasmussen fortsætter som gruppeleder. 

Lisbeth Achton-Boel er ikke på valg, er på valg i 2019. 

Birgitte Andersen er valgt som lederrepræsentant for 2 år, på valg i 2019.  

e. Forældre: Pernille Madsen er på valg, genopstiller, blev valgt, og er på valg igen i 2020. 

Bianca Giese og Bettina Andersen er ikke på valg, begge er på valg igen i 2019.  



Diana Dencker som er mor til juniorspejder Kevin stiller op og blev valgt. På valg igen i 2020. 

f. Suppleanter:  

Suppleant Mette Rousing Brolund Hansen ønsker ikke genvalg. 

Martin Dencker stiller op som suppleant, han blev valgt til dette, er på valg igen i 2019. 

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet: Thilde Lindebo og Stinna Rasmussen stiller 
op, Sif Emdal er suppleant. De blev valgt. Stinna Rasmussen præsenterede kort, hvad Korpsrådet 
er, og at Korpsrådsmødet er korpsets årlige ”generalforsamling”. 

9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divsionsrådet: 

Søren Eimers, Stinna Christiansen, Lau Rasmussen, Thilde Lindebo og Lisbeth Achton-Boel er 
valgt som gruppens medlemmer af Divisionsrådet.  

Stinna Rasmussen oplyser som repræsentant for Divisionsrådet, at der er Divisionsrådsmøde d. 
17. april 2018. 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Mette Varnild fortsætter som revisor. 

Tina Frederiksen ønsker at genopstille som Revisorsuppleant, og hun blev valgt til dette. 

11) Evt. 

Lisbeth Achton-Boel ønsker rengøring i spejderhytten, der blev drøftet hvordan dette kunne 
gøres. 

Tina Frederiksen tilbyder at lave en plan over dette, Tina kontakter forældrene. Tina får en liste 
over alle forældrene og tager kontakt til dem. Bjarne foreslår, at dette kunne indeholde 
græsslåning, hvis der ikke findes en hyttefar. 

Anne-Mette takkede for et godt samarbejde med den øvrige bestyrelse. Slutteligt takkede 
formand Søren Eimers den afgående kasserer og overrakte et gavekort til Odense Teater. 

Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 27. februar 2018 

Mailadresser nye i bestyrelsen: 

povl.nielsen@gmail.com 

Heidi_holst@bradycorp.com 

mda.dencker@gmail.com 
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