
Referat fra Grupperådsmøde i 1. Otterup  

Grupperådsmøde på Otterup Skole d. 22. februar 2022 kl. 18-19.30 

 

 

Formand Martin Vogensen bød velkommen til det årlige grupperådsmøde. 

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

referent. 

Christina præsenterede den nuværende bestyrelse for deltagerne. 

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 i detaljer, der kunne stilles spørgsmål. Beretningerne blev godkendt. 

Martin formand redegjorde for væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 

Der afholdes igen børnevenlig Sct. Hans for alle i byen. 

Der afholdes landslejr på Sjælland for mini, junior, trop og klan til sommer. Mikro tager til Houens Odde. 

Familiespejder har vi desværre haft problemer med at få spejdere til – vi håber, at der igen i nær fremtid 

kan komme flere små spejdere. 

Der er planer om forskellige arbejdsopgaver ved spejderhuset, der skal f.eks. kalkes. Vi håber på god 

opbakning fra forældrene.  

Martin har også et nødråb: der kommer til at mangle hjælp hos juniorerne i foråret. Hvis nogle forældre har 

mod på at komme om tirsdagen en gang i mellem, vil det blive modtaget med stor tak. Det er fra kl. 18-20 

om tirsdagen. 

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2021:  

Kasserer Pernille Holmegaard redegjorde for regnskabet, som også ser sendt til alle sammen med 

indkaldelsen. 

Pernille redegjorde for de væsentligste indtægter, f.eks. et overskud fra Fjordens Dag på 15.000 kr. -  

superflot – der er f.eks. også en lille indtægt på Open By Night – tak for hjælpen til alle. 

På udgiftssiden er der især udgifter til Oasen, hvilket modsvares af indtægter fra fonde.  

Der er i alt modtaget fondsmidler for 367.478,75 kr. i 2022 og i alt kr. 1.382.568,75 kr. siden 2013 takket 

være Lisbeths store indsats. Tak til Lisbeth. 

Der spørges til en stor udgift ”Diverse” – det var en fejlmodtagelse fra Nordfyns Kommune, vi modtog 

beløbet to gange pga. en fejl. 

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

4) Fremlæggelse og vedtagelse af budget for 2022 og 2023 



Budget for 2022: der er budgetteret cirka som i 2021 med udgifter og indtægter. Dog er der budgetteret 

med et underskud på 48.600 kr. på grund af landslejren, hvor gruppen giver tilskud til spejderne samt der 

skal betales for lederne, rafter og transport osv. Budgettet for 2022 blev godkendt. 

Budget for 2023: her er der budgetteret med et underskud på 35.600 kr. Der spørges, hvor længe man kan 

budgettere med underskud. Budgettet for 2023 blev godkendt. 

5) Vedtagelse af kontingentsatser for det kommende år: 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver uændret. 

Familiespejder: 300 kr./halvår 

Spejder: 450 kr./halvår 

Klan: 450 kr./år 

Leder: 75 kr./år 

Dette blev besluttet. 

6) Behandling af indkomne forslag:  

Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 
7) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

Gruppens udviklingsplan: blev vedtaget i 2021 og skulle gen-vedtages. 

Gruppeleder Lau Rasmussen præsenterede gruppens udviklingsplan 

Modige børn og unge: Vores spejdere skal udfordres til at blive mere modige i fællesskab, alene og på alle 

niveauer. Igennem oplevelser, som vores spejdere ikke ville have fået udenfor spejderbevægelsen, skal 

spejderne have rykket deres grænser. Der skal være plads til at sige fra og tal, fejle og rum til at tage 

chancer. 

Urban Scouting: Spejderne skal opleve forskellige rum for spejderarbejdet - både storbyen, lokalområdet og 

naturen. De skal lærer, afhængigt af alder, at færdes fornuftigt (praktisk og socialt) i de forskellige rum. 

Samtidig skal vores spejdere opleve aktiviteter de kender fra et rum brugt i et andet rum, og se at 

forskellige rum giver muligheder for nye og unikke aktiviteter. 

Bæredygtighed i børnehøjde: Vores spejdere skal opleve at bæredygtighed er et grundlæggende princip i 

vores spejderarbejde. Vi inddrager vores spejdere i at passe på vores udstyr og grej, og vores spejdere 

forstår, at det er afgørende for vores spejderarbejde. Samtidig skal vores spejdere opleve at deres arbejde 

med bæredygtighed rækker ud over gruppens egne rammer. 

Flere ledere: I 1. Otterup Gruppe skal det være nemt at blive og være leder. Lederfællesskabet skal opleves 

både givende og større end lederens egen gren. Vi arbejder for at man kan være leder på forskellige måder 

og niveauer. Samtidig skal vi sikre, at vi prioriterer vores ledere og skaber lederpleje hvert år. Sidst skal vi 

sikre at alle vores spejdere introduceres til ledergerningen (igennem børn leder børn), men at det i sidste 

ende er lystdrevet. 



Vildskab i naturen: Vores spejdere skal opleve at naturen er at rum, hvor der er plads til at være vild. 

Naturen skal bruges i alle dens former, og i løbet af ens spejderliv, skal man have oplevet det hele (vand, 

bjerge, strand, skov, mark, eng osv.) 

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

Der skal vælges en formand og en kasserer. Derudover foreslår bestyrelsen, at der i bestyrelsen skal være 

yderligere 8-10 medlemmer + evt. 2 suppleanter. Dette blev vedtaget.  

9) Valg til bestyrelsen: 

Valg af formand: Martin Vogensen genopstiller som formand og blev valgt. På valg igen i 2024. 

Valg af kasserer: Pernille Holmegaard genopstiller som kasserer. På valg igen i 2023. 

Valg af i alt 8-10 medlemmer, følgende stiller op: 

Bianca Giese genopstiller (forældrerep.) På valg i 2023. 

Asbjørn Giese genopstiller (ung i bestyrelsen) På valg i 2023. 

Maria Hansen – mor til Mads minispejder (forældrerep.) På valg igen i 2024 

Britt Ryan - mor til Maliina minispejder (forældrerep.) På valg igen i 2024. 

Julianna Dudasne Vitez - mor til Patrick minispejder og Lili juniorspejder (forældrerep.) På valg igen i 2024. 

Christina Achton-Boel (medlemsansvarlig) (genopstiller). På valg igen i 2024. 

Lau Rasmussen (gruppeleder) (genopstiller) På valg igen i 2023. 

Lisbeth Achton-Boel (lederrep.) (genopstiller). På valg igen i 2023. 

Jesper Christiansen (lederrep.) (genopstiller). På valg igen i 2023.  

Den endelige fordeling af poster/suppleanter mm. sker på næste bestyrelsesmøde, når bestyrelsen 

konstituerer sig. 

Britta Walsted Rasmussen stiller op som suppleant, blev valgt, er på valg igen i 2023. 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Maria Skou Jensen ønsker ikke at fortsætte som revisor. 

Pernille præsenterede kort revisorens rolle i gruppen: at gennemse regnskabet for gruppen enten i løbet af 

året eller efter årets afslutning. Der er elektronisk adgang til regnskabet, hvis det ønskes. 

Anika Dalskov Risum stiller op som revisor. Anika er valgt. Er på valg igen i 2023. 

Mikkel (bonusfar til Alberte) stiller op som revisorsuppleant. Mikkel er valgt. Er på valg i 2023. 

11) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet:  

Christina præsenterede kort, hvad Korpsrådet er; man samles til Korpsrådsmøde en gang årligt. Det kan 

betragtes som Det Danske Spejderkorps’ generalforsamling. 

Tea Jensen og Mads Holst Petersen er valgt som repræsentanter til Korpsrådsmødet. 



11) Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet: 

Christina præsenterede kort, hvad Divisionsrådet er.  

Stinna R., Martin Vogensen, Lau Rasmussen, Lisbeth Achton-Boel og Christina Achton-Boel blev valgt som 

gruppens medlemmer af Divisionsrådet. Divisionsrådsmødet afholdes 26. april 2022 kl. 19.30-21.30. 

11) Evt. 

Der spørges om, hvor mange familiespejdere, der mangles for at man kan fortsætte. Der skal helst være 5 

familier, som er tilmeldt. Stinna R. forklarede, at der forgæves har været gjort en stor indsats for at skaffe 

medlemmer. Vi drøftede om muligheden for at starte igen, og vi blev enige om, at det er et fokusområde 

for bestyrelsen fremover. 

Der blev fra en forælder spurgt til, hvad der skulle til for at undgå et overskud, om man kunne sætte 

kontingentet op. Martin forklarede, at underskuddet er værst tænkelige situation, så vi håber ikke, at det 

bliver aktuelt, der skulle gerne komme nogle fondstilskud, men af forsigtigheds årsager er der ikke 

budgetteret med det. Kassereren oplyste, at bestyrelsen også havde vurderet, at en kontingentforhøjelse 

ikke er passende, når der er overskud. 

Karin Ravnkilde fra Kong Knud Division forklarede lidt om Divisionen, bl.a. at der var midler til rådighed i 

Divisionen. Der er blevet givet tilskud til grupperne til ca. 4/5 af de indkomne ansøgninger. Der vil også 

komme tilskud til gruppernes deltagelse i Spejdernes Lejr, beløbet kendes ikke endnu. 

Karin forklarede også, at der i Divisionen arbejdes på at området ved Øghaven kunne blive lige så attraktivt 

som Otterup Friluftsoase. Ligeledes forklarer Karin, at Divisionschefen i Kong Knud Division er sygemeldt og 

ikke genopstiller, så det er Divisionens udfordring fremadrettet. Ligeledes er der planer om et fællesmøde 

for kassererne i Divisionen. 

Lau oplyste, at det kunne være en ide for alle, at man kan støtte 1. Otterup Gruppe via Energi Fyns Support 

El, der vil blive sendt en mail rundt til alle i nær fremtid. Det eneste man skal gøre er at klikke ja til at støtte 

gruppen. 

Der spørges til, hvordan man kan støtte via OK. Dette vil blive undersøgt. 

Lau nævnte lige igen, at der mangles juniorassistenter i foråret. Stinna R. har sagt, at hun gerne vil hjælpe 

hos juniorgrenen. Vi opfordrer alle til at melde sig. Lau nævnte ligeledes, at der mangles hjælp i 

mikrogrenen i foråret, det er mandag fra kl. 18-19.30. Bring gerne beskeden videre. 

Lisbeth vil på bestyrelsens vegne gerne takke alle ledere og bestyrelsesmedlemmer for indsatsen og 

uddelte gavekort til alle. 

 

Således opfattet - Lisbeth Achton-Boel 22. februar 2022 

 

 

____________________ 

Christina Achton-Boel, dirigent 


