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Referat af virtuelt grupperådsmøde hos Ulf Jarl d. 11/4-2021  
 

Punkt: 

a. Valg af dirigent og referent 

Foreslår en dirigent (Tobias) som vælges – dirigenten tager ordet og konstaterer at der er 

indkaldt rettidigt da invitationen blev udsendt d. 20.03.21 via medlemsservice og annonceret på 

fb. d. 21.03.21(dvs. de 3 uger er overholdt) og dermed er Grupperådet beslutningsdygtigt. 

Dirigenter foreslår en referent (Maria) som vælges. 

  

b. Beretninger fra bestyrelse og ledere 

Bestyrelsen v. formand Dorette: 

I starten af sidste år efter første nedlukning, stod arbejdet i bestyrelsen selvfølgelig i coronaens tegn, 

med overvejelser om hvordan vi skulle afholde spejdt under disse nye regler og retningslinier. Der 

blev indkøbt håndsprit og servietter så vi også kunne overholde alt vedr. håndhygiejne og rengøring. 

Der ud over har arbejdet ligger lidt stille tildels fordi kommunen nærmest lukkede helt ned. Dette 

har primært påvirket ”projekt ny hytte”, da vi skulle have haft møde med kommunen ugen efter 

første nedlukning. Vi er dog kommet i gang igen, og arbejder på at få skudt projektet godt i gang 

her i 2021. Vi har fået genoptaget møderne med kommunen, der er nedsat en projektgruppe, og vi er 

godt igang med at undersøge mulighederne for at afhænde Nordgården og få adgang til en 

dobbeltgrund på Volden. 

Vi fik stablet en god leder-styrelsesdag på benene i november hvor vi lykkedes med en kombination 

af fysisk- og virtueltmøde, for på denne måde at sørge for at vi ikke var for mange samlet. 

Vi startede dagen med et oplæg om ”Den gode velkomst” og på baggrund af dette arbejde en 

gruppe med informationerne om gruppen på vores hjemmeside, så der f.eks. ikke bare står vi mødes 

på Volden, men at der også er link til hvor på Volden. Derudover var der grupper som arbejdede 

med vores forestående 75 års jubilæum, tur-planlægning – at få udarbejdet en generisk 

plan/huskeliste der kan bruges fra gang til gang og en oversigt over nødvendige vedligeholdelses 

arbejder på vores hytter. 

Sidste på dagen blev Vores Målsætning og Handleplan taget op til revidering. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at der ikke laves kontingent nedsættelse efter nedlukningen, da 

gruppen fortsat har udgifter til Korps-kontingent, husleje osv. De få midler der er blevet sparret på 

aktivitets budgettet vil blive brugt på et større gruppe tilskud til deltagelse på SL2022. 

 

Gruppeleder Torsten:   

Ikke noget at tilføje udover Dorettes beretning. 

 

Mikrober v. Annette, Bjarne og Tina: 

En anderledes beretning. Et år med mange ændringer i programmet og laaaaaaaange pauser imellem 

møderne. Vi nåede dog blandt andet at få lavet spejdertivoli med forskellige boder, en del bålmøder 

med lækker mad over bål. Vi skulle have være startet på vores første mikrobemærke der hedder 

haletudsemærket hvor man lære om dyr og de forskellige levesteder de har i vand. Men det har vi 

måtte skubbe til 2021. Vi nåede dog en enkelt tur til Vallensbæk Sø hvor vi fangede meget søgræs 

og et par enkelte kryb og fik taget afsked med et par af de store mikrobespejdere, der skulle rykke 
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op. Nye bliver ved at komme til, så vi er stadig oppe på 10 glade mikrober og forældre. 

Efteråret bød på lidt håndelag hvor vi snittede navnepinde og byggede foderbrætter til havens fugle 

og selvfølgelig også hjemmelavede foderkugler.  

 

Mikroer v. Torsten, Karin og Astrid: 

Et meget anderledes spejderår, kan man roligt sige, vi nåede nogle vintermøder på Nordgården hvor 

vi arbejdede med båltænding og lavede en båltændingspose og fik derved øvet færdigheder som 

syning og snitte. Efter lockdown i foråret nåede vi en håndfuld møder og en overnatning inden vi 

skulle på sommerferie. Da vi mødtes igen i august sendte vi alle vores mikroer op til minierne og 

startede med 7 nye mikroer. Vi holdt gang i den hele efteråret udenfor indtil midt i november hvor 

vi gik på juleferie lige før den anden lockdown. Efter flere måneders ufrivillig spejderpause, var vi 

rundt og hilse på alle mikroerne og give dem 2 hjemmespejd opgaver, som de kunne fornøje sig 

med indtil vi endelig kunne mødes mandagen lige før påske. 

 

Minier v. Konrad og Jesper R:  

I årets løb har minierne arbejdet med kniv, ild og rafter. Sommerlejren gik til Astra hyttens "spejder 

center" dog kun som dags lejr i år, aktiviteter: 20km gåtur forbi Vallensbæk havn ( is :-) ), escape 

room, bålmad, sketch show og meget mere. I august startede de nye minier, de tager knivbevis ved 

at lære af  2. års minierne og lederne. Normalt ligger vores 10 km tur i januar men var flyttet pga. 

corona så det blev en marts tur i stedet for og uden den traditionsrige burgerspisning bagefter. På 

trods af nedlukninger er vi ca. 20 glade minier i øjeblikket. Sommerlejren i år går højst sandsynligt 

også til nærområdet. 

 

Juniorer v. Torben, Peter, Maria og Tobias: 

Juniorerne har brugt sidste år på at lære 'klassisk spejder' med pionering, kort og kompas og bål. 

Sommerlejren gik ikke længere end til Volden, men var stadig rigtig dejlig med bl.a. 

tømmerflådetur til stranden og natløb. 

Efter en vinter med hjemmespejd over zoom kan vi nu mødes igen med ca. 9 aktive juniorer. 

Foråret går med førstehjælp, orientering og vi laver Oak City biler til 'virtuelt' sæbekasseløb 30. 

maj. 

Juniorerne regner også med at deltage til den lillejubilæumsweekend 12-13. juni og have 

sommerlejr i uge 26. 

 

Troppen v. Rikke, Jesper D, Sune, Laura, Bjørn: 

Året startede godt med et rollespilsforløb hvor vi lavede våben og byggede karakterer. Forløbet 

endte ud i en weekendtur med løb og natløb i Brøndbyskoven. Rigtig fedt. Lige inden vi lukkede 

ned startede vi et masterchef forløb, som vi afsluttede lige inden sommerferien. Her fik troppen 

prøvet kræfter på trangia og med kartofler på mange måder. Efter at have uddelt kirkebladet i 

silende regn og på under to timer (!) var vi klar på den helt store internationale sommerlejr i Norge. 

Den måtte desværre blive udskiftet med en hyggelig lejr i en hytte i Taastrup med kano og trætte 

spejdere efter have gået 30 og 50 km mærket. Efter sommerferien fik vi to piger op i troppen, hvor 

vi nu er 11 friske unge mennesker. I efteråret fik vi frisket nogle spejderfærdigheder op som kort og 

kompas samt pionering. Inden vinternedlukningen har vi lavet et komplet spejder-matadorspil, som 
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kan spilles på sommerlejrene, da det er en del af bordpladerne. Vi har lavet nogle få onlinemøder 

med løb, men det er nu sjovest at samles i virkeligheden. Troppen holder sommerlejr uge 27. 

 

Seniorer v. Astrid og Jeppe: 

Som så mange andre steder har spejderlivet i seniorklanen også været præget af corona. Men de 

møder, vi har kunnet holde, har blandt andet budt på klatring, ølbrygning, deltagele i det online 

spejderløb USB og afprøvning af DDS’ helt eget brætspil til seniorer. Vi fik da også holdt 

sommerlejr på Fyn som planlagt, hvor vi tog mærket ”senior-zen”, som lægger fokus på trivsel og 

det sociale samvær i klanen.  

Derudover har vi både i november og februar uddelt kirkebladet og dermed sparet penge op til 

nogle fede aktiviteter, bl.a. til en weekendtur, når der igen er mulighed for det.  

Aktiviteter sammen med de andre seniorer i Vestskov Division, som der ellers plejer at være mange 

af i løbet af året, er af gode grunde ikke blevet til meget, men vi fik dog her i Klan Klaphingst holdt 

et online fællesseniormøde for de andre klaner – og det blev der taget godt imod.  

Til sidst skal det også nævnes at seniorgrenen for godt og vel et års tid siden delte sig i to, således at 

vi nu er ”de unge”, som mødes hver torsdag og ”de gamle”, som mødes hver anden onsdag. 

Roverklanen har i løbet af året været i gang med at ordne udendørs på Nordgården, hvor der bl.a. er 

blevet bygget udekøkken ved shelteren og generel udendørs forskønnelse. Ellers har året budt på 

enkelte online-møder samt diverse håndværksprojekter, som forhåbentligt snart kan genoptages, 

hvis coronasituationen tillader det. 

 

Beretningen godkendes af grupperådet. 

  

c. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Annette og godkendelse af årsregnskabet og status 

for indeværende år 

Vi har et overskud på ca. 48.000 men har jo desværre heller ikke haft det store aktivitet i 

gruppen gr. Corona. Vi har ikke modtaget så mange tilskud fra kommunen grundet mindre 

aktivitet. Nye telte er ikke blevet indkøbt. Regnskabet godkendes af grupperådet. 

 

d. Behandling af indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 

 

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

 

1. Forelæggelse af planer for indeværende år 

Vores Årsplan for 2021 kan findes på hjemmesiden under fanen ”Forældre”. Desværre 

betyder corona at der kan forekomme ændringer og aflysninger, f.eks. er det besluttet af 

aflyse vores årlige familie-gruppe tur i slutningen af maj. 

Jubilæumsudvalget får ordet og vil bede alle sætte kryds i kalenderen 12-13 juni og 11. 

september. 12-13. juni bliver overnatning for junior og trop og ’åbent hus’ for alle 

søndag d. 13 med diverse spejderaktiviteter. Ledere/klanspejdere må godt melde ind på 

aktiviteter. 11. september bliver åbent hus arrangement med nyt fællesbillede og et 

jubilæumsskrift. Forældre, sæt gerne kryds i kalenderen og tag alle i kender med. Hvis 
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nogle ligger inde med gode historier eller gamle billeder, så hører vi det gerne til 

jubilæumsskriftet. Man kan kontakte Rikke, Laura eller Maria.  

 

2. Beslutninger i øvrigt om udvikling, spejderarbejde mv. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at der ikke laves kontingentnedsættelse efter nedlukningen, 

da gruppen fortsat har udgifter til Korps-kontingent, husleje osv. De få midler der er 

blevet sparret på aktivitets budgettet vil blive brugt på et større gruppe tilskud til 

deltagelse på SL2022. 

Overordnet målsætning for Ulf Jarl 2021-2022  

Sjovt og udfordrende spejd hele vejen. 

Vi vil synliggøre det at være spejder. 

En gruppe - En hytte – at skabe gode rammer for spejderarbejdet  

Handlingsplan 2021-2022  

Den røde tråd 1-2 møder om året, udmøntes ved at der sættes en ansvarlig gren ind som 

tovholder på forskellige tværgrenlige arrangementer.  

Ulf Jarl tænker ud af boksen ved at arbejde med spejderarbejde i en corona-tid; 

udendørsmøder og online-aktiviteter.  

Deltagelse på bl.a. Skovens Dag, Naturens Dag, Kulturnatten, Julemandens Værksted.  

Der arbejdes fortsat på flere yngre ledere i ledergruppen. Hver gren informerer klanen 

om hvad der ligger i opgaven og hvilke grene, der har brug for ledere.  

Inddragelse af seniorklanen. 

Inddragelse af forældrene - Fokus på at opgaverne skal være konkrete og håndgribelige.  

Skabe synlighed omkring vores 75-års jubilæum i vores lokalområde.  

Tage større del i lokalsamfundet og lave noget for andre; eksempelvis byløb for ikke- 

spejdere, plejehjemsbesøg.  

 

Grupperådet godkender gruppens udviklingsplan.  

 

3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

Kasseren fremlægger budgettet. Der er budgetteret med et underskud under hensyntagen 

til at vi vil have nogle udgifter til jubilæumsarrangementer.  

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på nuværende niveau. 800 kr pr år, 600 kr 

hvis man har flere børn som medlemmer.  

Vi har fortsat størstedelen af vores udgifer som faste udgifter til husleje, korpskontingent 

mv, hvorfor vi ikke har haft markant mindre udgifter trods mindre aktivitet. Hvis 

gruppen har mindre aktivitet gr. Corona vil overskuddet fra kontingent bruges til 

billigere sommerlejre eller lignende. 

Grupperådet godkender budget og kontingentfastsættelse. 

 

f. Fastsættelse af antal af bestyrelsesmedlemmer under hensynstagen til §17.2.  

 Bestyrelsen foreslår fordeling –  4 ledere,  5 forældre,  2 unge.  

 Dette godkendes af grupperådet. 
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g. Valg til bestyrelsen 

1) Forældre valgt til bestyrelsen:  

i. Johnny Marcussen, villig til genvalg, genvælges. 

ii. Daniel Martinez, ikke villig til genvalg. 

1. Kirsten Ehmsen er villig til at stille op, vælges.  

2) Unge valgt til bestyrelsen:  

i. Anna Borgstrøm, villig til genvalg, genvælges. 

3) Ledere valgt til bestyrelsen:  

i. Annette Pedersen, kasserer, villig til genvalg, genvælges. 

ii. Sune Nielsen, villig til genvalg, genvælges.  

4) Suppleanter 

i. Forældre suppleant: Ulla Wilms, vælges.  

ii. Ledersuppleant: Tobias Pryning, vælges.  

iii. Ungesuppleant: Ingen kandidat. Svært at skabe interesse grundet manglende 

fysisk fremmøde.  

 

h. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet 

 Astrid Rasmussen og Anne Bentzen stiller op og vælges af grupperådet. 

 

i. Valg af gruppens 5 medlemmer til Divisionsrådet 

Astrid Rasmussen, Anne Bentzen, Jeppe Andersen, Tobias Pryning og Sune Nielsen stiller 

op og vælges af grupperådet. 

 

j. Valg til revisor og revisorsuppleant 

 Kim Moltke Olsen er villig til genvalg. Genvælges. 

 Ingen revisorsuppleant opstillet af bestyrelsen, ingen indkomne forslag fra grupperådet. 

   

k. Evt. :  

1) Dorette: Vi håber på mere normale tilstande for spejderarbejdet i det kommende år, 

men vi tilpasser os løbende efter forholdene. F.eks. når skolerne i Brøndby lukkes 

ned så lukker vi også ned, da det ikke giver mening at børnene mødes hos os når de 

ikke må mødes i skolen, derudover har vi børn fra flere forskellige skoler både i og 

uden for Brøndby. Ligesom vi på det kraftigste opfordre til at hvis man er hjemsendt 

fra skole pga. smitte, så kommer man heller ikke til spejder! 

2) Sara: Beder om konkrete datoer for sommerlejre for både mini og junior. Dorette: 

dette tages til efterretning til lederne.  

3) Puk spørger til om der er spejder i morgen, hvor Brøndby kommune lukker op. Det 

kan Dorette ikke svare på på vegne af alle grene, men henstiller til at lederne melder 

ud i løbet af i aften.  


