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Referat af ordinært grupperådsmøde 

Ulf Jarl gruppe, DDS d. 6. marts 2022 
 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen indstiller Tobias Pryning som dirigent og vælges. Dirigenten tager ordet og konstaterer, 

at mødet er retligt indkaldt og at grupperådet derfor er beslutnigsdygtigt. Dirigenten informerer om, 

at der er givet dispensation til at holde grupperådsmødet senere end 1. maj, som der ellers står i 

DDS’ vedtægter. 

Bestyrelsen indstiller Sune Nielsen som referent og vælges. 

 

Dagsorden godkendes. 

 

 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens og ledernes beretning  

Bestyrelsen v/ formand Dorette 

Jeg vil i beretningen løbe over de forskellige ting, som bestyrelsen har arbejdet med de 

seneste år. 

Projekt ny hytte 

Der er taget kontakt til en ejendomsmægler mhp. at få vurderet Nordgården til salg. Da 

Nordgården er registreret som bevaringsværdig er den ikke sådan lige til at prissætte, fordi det 

sætter en del begrænsninger for en evt. kommende køber ift. hvad der kan gøres ved grunden 

og ejendommen. 

Det var sidste år vanskeligt at komme i kontakt med kommunens kontaktperson og få aftal et 

møde grundet corona-restriktioner for medarbejderne, så det blev først muligt at afholde møde 

i oktober. 

Vi har lavet aftale med kommunen om, at vi kan flytte vores aktiviteter til de to grunde der 

ligger helt nede for enden af Voldgaden, men da vi fortsat ligger inden for Vestvoldens 

fredningsområde, samt at området er en del af Femfinger Planen, så er det i Planstyrelsen at 

der skal ansøges om byggetilladelse og om dispensation til at bygge vores kommende hytter.  

Da der er tale om to matrikler, er der nu udarbejdet plantegninger for at bygge en hytte på 

hver matrikel. Vi forventer en lang proces ifm. ansøgninger og tilladelser. 

Der er planer om at vi søger fonds  midler til at støtte financieringen af hytte  byggeriet, når vi 

når der til i processen. 

Hvis der i forældregruppen er bygge og/eller proces kyndige, er Hytteudvalget altid 

interesserede i at høre fra jer, så vi får al den ekspertise frem som vi har. 

Jubilæum 
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I september 2021 afviklede vi Ulf Jarls 75 års jubilæum. Det var en rigtig fin dag, med stort 

fremmøde og finde aktiviteter, herunder fremstilling af jubilæums t-shirts. Stor tak til alle der 

var involveret i planlægningen af det gode arrangement. 

Nye ledere 

Igennem flere år har det været med i vores udviklingsplan at arbejde hen imod få nye unge 

ledere ind i gruppen, og i det forgangne år har vi været så heldige igen at kunne udvide 

lederstaben med nye kræfter. 

Spejdernes Lejer 22 (SL22) 

Det blev sidste år i bestyrelsen besluttet, at man ikke ville lave en kontingentnedsættelse som 

følge af corona nedlukning. Istedet ville vi give et større tilskud til deltagerprisen til SL22. 

Derudover har vi også valgt at alokere indtjeningen fra flere kirkebladsuddelinger direkte til 

tilskud til deltagerne på SL22. Det betyder at vi kan nøjes med en deltager pris på 1000,-kr pr. 

spejder, hvor Korpsets pris reelt er 2250,-. Vi har lige nu 75 forhåndstilmeldinger til SL22, og 

de endelige tilmeldinger er også lige så småt begyndt at tikke ind.  

Vi glæder os meget til at komme afsted på SL22. 

Kirkeblad 

Der skal lyde en stor tak for opbakningen til alle forældre ifm uddelingerne. Det er en 

indtjening som giver gruppen nogle økonomiske muligheder som vi ikke tidligere har haft. 

Både ift. at give tilskud til SL22, men også ift. Projekt ny Hytte. 

Førstehjælpskurser 

Der arbejdes på, at få arrangeret kurser for senioere  og ledere, med tilskud fra Tryg-fonden. 

Formålet er selvfølgelig at alle kan hjælpe i tilfælde af uheld til spejd, men også mhp. at vores 

unge spejdere ved hvad de skal gøre når de er afsted på egen hånd. 

Leder-styrelsesdag 

Det er gruppens årlige planlænings- og vision dag, Det er her vi planlægger året der kommer, 

men også her vi udarbejder Målsætning og Handleplaner for hvor Gruppen skal bevæge sig 

hen ad. 

Sidst var et af punkterne på dagsordenen "Det gode samvær", vi er forpligtet til (ud fra 

Korpsets retningslinier) at have en Samværs politik  i Gruppen, som bl.a. beskriver hvordan vi 

forholder os til alkohol og rygning, samt hvad vi gør for at sikre det gode samvær. Vi mangler 

at få nogle forældre indput til det udkast der nu ligger til en politik, men vi har i bestyrelsen 

været lidt ramt af afbud på forældresiden til vinteres møder. 

Familie-Gruppe tur 

Lige som så meget andet har vores årlige Familie-Gruppe tur været aflyst de seneste to år, og 

vi glæder os derfor rigtig meget til at vi i år kan gennemføre turen som vanligt ifm. Oak City 

Rally sidste weekend i maj. Oak City Rally er verdens længste sæbekassebils løb. Det 

afholdes hvert år i Farum og startede tilbage i 1974. 

Gruppeleder 
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Vi har i det forgangne år sagt farvel til Torsten som gruppeleder, og der skal lyde en stor tak 

for  din tid på posten. Torsten fortsætter heldigvis i gruppen som Mikroleder. Dette betyder så 

at vi også har kunnet sige velkommet til Maria på posten som gruppeleder, vi glæser  os til 

samarbejdet. 

 

Gruppeleder v/ Maria 

Tilføjer blot at der i ledergruppen også arbejdes på overgangene mellem grenene, især de ældste 

grene. Dette munder bl.a. ud i en gruppe-juletur d. 25-27. december i år. 

 

Gruppen godkender bestyrelsens beretning. 

 

 

Mikrober v/ Annette, Bjarke og Tina 

I år blev der heldigvis mulighed for  “mere spejd for pengene”  

Foråret stod i naturens tegn. Vi besøgte både sø, å og havet og talte om de dyr der lever der og 

hvad der ikke høre til (affald). Mikroberne fik lavet nogle flotte kunstværker lavet af skrald 

fra stranden.  

Vi fik også sovet i naturen med en enkelt overnatning.  

Efter sommerferien har der ud over bålmad, været afholdt bamsefødselsdag med hjemmelavet 

spejdertøj til bamserne og lagkageløb for børnene  

Op mod jul blev møderne brugt på at lave julegaver( bordskånere) og julebag også over bål  

Vi har sagt farvel til en lille håndfuld spejdere men har igen arbejdet os op på at være 11-12 

mikrober samt forældre.  

3 punkter: 

• Håndelag: bruge kniv, sav og bruger af naturens ressourcer til at skabe brugbare/ 

betydningsfulde ting. 

• Krible krabledyr i skoven.  

• Forskellig mad over bål mindst en gang om måneden. 

 

 

Mikroer v/ Anne, Torsten og Karin 

Vi har hen over efteråret arbejdet med at lave insekthoteller, så insekterne i børnenes haver 

har et sted at bo for vinteren. Derefter var vi kreative i løbet af julemånederne, hvor vi bl.a. 

lavede rensdyr og nisser af træ. I starten af 2022 arbejdede vi med DDS’ forløb ”Klar dig 

selv”, der handler om basale færdigheder ift. førstehjælp, trafiksikkerhed, hygiejne, brugen af 

knive og om hvordan man binder sit tørklæde. Vi afsluttede forløbet med et dertilhørende 

mærke, men fordi vi har haft aflyst nogle møder pga. corona, indgik vi en aftale med 

spejderne om, at de fik mærket nu, hvis vi så til gengæld arbejder lidt videre med det i foråret. 

Så det skal vi i gang med nu, og så skal vi derefter i gang med et bålforløb. Vi var også ude på 

en 5-kilometerstur i Brøndbyskoven, hvor mikroerne fik ømme fødder og trætte hoveder i 

bytte for et spejdermærke, som de blev meget glade for. Til maj skal vi i gang med 

”Sciencepirat”-forløbet, som vi glæder os enormt meget til! Og så glæder vi os selvfølgelig 

også til Spejdernes Lejr, hvor vi håber, at mikroerne møder talstærkt op! 
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Mini v/ Konrad, Jesper R og Rebecca 

I årets løb har minierne arbejdet med kniv, ild og rafter . 

Sommerlejren gik til Astra hyttens "spejder center" dog kun som dagslejr i år. 

Aktiviteter på lejren: 20km gå tur forbi Vallensbæk havn (is      ), escape room, 

bålmad, sketch show og meget mere.   

I august startede de nye minier, de tager kniv bevis ved at lære af 2. års minierne og 

lederne. 10 km tur i januar var en tur med blæsevejr, da der været storm aftenen før. 

Vi ca. 15 glade minier i øjeblikket og 4 ledere. 

 

 

Juniorer v/ Torpen, Peter, Maria og Tobias 

Vi har været plaget af corona det forgangne år. Stor ros til juniorerne som har mødt 

talstærkt op hver gang. Vi har ca. 15 juniorer hvert møde, det er dejligt. Vi har været i 

gang med at tage en masse mærker, bål, økse, knob, førstehjælp, o-løb. Der er blevet 

bygget køkkenbord og gynger og afholdt madmøde. Ved siden af klassiske 

spejderfærdigheder forsøger vi at få patruljeliv og samarbejde ind i spejderne. Sidste år 

i maj afholdt vi Oak-city rundt i Brøndbyskoven pga. corona med efterfølgende 

spisning af burger på grunden. TAK til de forældre der hjalp før, under og efter. 

Sommerlejren 21 var på Arresø centeret i Nordsjælland. De var på hejk til 

Frederiksværk, byggede tømmerflåde, på badetur i Liseleje samt havde besøgsdag. Det 

var en tur vi nok vil huske for mange IS (som vi fik af nabogruppen). Også tak til de 

gode juniorer for et meget skræmmende natløb/show de fik os ledere ud på. Vi glæder 

os til at fællesaktiviteterne med divisonens juniorer kan genoptages (f.eks. juniorOL 

her i marts) og skal til at tage SciencePirat mærker og lære om naturvidenskab gennem 

spejder-metoden. 

 

 

 

Troppen v/ Rikke, Jesper D og Bjørn 

Året har igen i år været præget af corona, ØV. 

I foråret var vi ud at køre Oark City Rally, hver for sig, sammen med juniorerne i 

Brøndbyskoven. 

Årets sommerlejre gik først til ungdomsøen, Middelgrundsfortet. Hvor vi var både 

over og under jorden, Det er et gammelt søfort, så der er massere gange under jorden. 

Vi havde den fedeste shelter med udsigt ud over Øresund. Derefter tog vi til Falster, de 

sidste dage, hvor vi boede i hængene telte. Det er telte der er spændt op mellem 

træerne 1,5 meter over jorden. Det skal man lige vende sig til, men det er lidt som at 

ligge i hængekøje. På Falster prøvede vi bl.a. stand up paddle, sammen med en 

instruktør. Det var vi ret gode til, dog synes ledderne det var svært at holde balancen 

og måtte en tur i vandet. 

I løbet af efteråret har vi arbejdet med opfriske vores spejderfærdigheder. Så vi ar klar 

til næste sommer og Spejderne lejer. Vi nåde også, endelig at spille vores Ulf Jarl 

Matadorspil, hvor den dyreste grund selvfølgelig er Ulf Jarls Vej. Vi slutte året af med 

at bruge noget tid på at planlægge gruppens juleafslutning, 
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Seniorer v/ Jeppe 

Klan Klaphingst har siden sommer haft fokus på at holde på vores ny oprykkede, pga. 

det store spring i alder mellem vores ny oprykkede og de næste yngste (ca. 3 år). Og så 

er der blevet lavet et nyt skilt i forbindelse med jubilæet. 

På det seneste har klanen været stærkt engageret i at forberede den traditions rige 

divisionstur åndsvag, hvor vi stiller med 10 mand fordelt på team, madhold og 

deltager.  

Over det næste halve år har vi et blandet program med mere fokus på traditionelt 

spejder arbejde end sædvanligt 

 

 

Roverklanen v/ Maria 

Har det sidste år brugt meget tid på planlægning af jubilæet bl.a. med hjemmelavet 

silketryk. Vores sommerlejr 2021 gik til det sydfynske med ø-hop. Af højdepunkter 

kan nævnes at vi blev reddet ud af regnvejr af en lokal venlig mand, der lod os 

overnatte i Danmarks eneste cigar-plantage klods op af Ærø bryghus. Vi er netop gået 

i gang med at sy sjove ting af de aflagte Kitkattelte. Første projekt var bøllehatte, nu 

følger flere smarte opbevaringstasker til gruppens grej. 

 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 

v/ kasserer Annette Pedersen 

 

Der er et lille overskud på 8.000 kr, selvom vi havde budgeteret med et underskud. Det skyldes flere 

indtægter i kontigent og at jubilæet blev billigere end vi regnede med. 

Jubilæet har kostet omkring 38.000 kr inkl et tilskud fra Nordeafonden på 10.000 kr. 

Der er kommet ny lejer på Nordgården, så der er taget lidt mere af vedligeholdskontoen. 

 

Generelt har gruppen en sund økonomi. 

 

Hytterne på Volden og Nordgården er på mystisk vis røget ud af rengskabet, og har været ude i ca 3 

år. Vi ejer hytterne på volden, men det er kommunens grund. Nordgården ejer vi både grund og hus. 

Det skyldes nok at der er kommet et nyt regnskabssystem. Hytterne er derfor sat til 1 kr i 

regnskabet, selvom den reelle værdi er en helt anden. 

 

Regnskabet godkendes af grupperådet 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år  

v/ kasserer Annette Pedersen 

 

Der er budgeteret med et lille underskud. Vi ser en fremgang i medlemstal. Vi forventer at 

elregnskabet bliver højere da hytterne på volden er elopvarmet. Det er stadig uvist om gruppen er 

tilskudsberettiget ifm. de stigende elpriser. 
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Betsyrelsen har kigget på forskellige modeller til deltagerpris på Spejdernes Lejr 2022. Det er 

blevet besluttet at deltagerprisen bliver på 1.000 kr, op mod den officelle lejrpris på 2.250 kr pr 

spejder. De næste 3 kirkrbladsuddelinger vil også gå til SL22. 

 

Der spørges ind til fremtidig uddeling af kirkeblad, som tages til efterretning: 

• Kan der laves mindre ruter til de små spejdere, da de kan virke meget store og uoverskuelige 

for de små 

• Kan det måske være muligt at uddele nogle ruter om søndagen i stedet. 

 

Der er en forespørgelse om vi kan sæte nogle penge af til ukrainske børn, som kan være spejdere 

hos os. Det besluttes at betyrelsen arbejder videre med forslaget i bestyrelsesarbejdet hvis der bliver 

et behov for dette. 

 

Budgettet godkendes af grupperådet. 

 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 

v/ kasserer Annette Pedersen 

 

Ifølge korpsets vedtægter skal grupperne lave et budget for næste år, m en medlemssystemet er 

endnu ikke sat op til dette. Budgettet for 2023 bliver derfor fremlagt som budgettet fro 2022 med 

nogle mindre ændringer. 

 

Grupperådet godkender budgettet for 2023. 

 

 

6. Vedtagelse af kontingent(er) for indeværende år og kommende år (2022+2023) 

v/ kasserer Annette Pedersen 

 

Bestyrelsen foreslåt at kontingentet fastholdes på 800 kr og 600 kr ved søskende rabat. 

Grupperådet godkender kontigentet for 2022 og 2023 

 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Kort indlæg fra hytteudvalg flyttes til eventuelt. 

 

 

7. Vedtagelse af udviklingsplan  

Vores udviklingsplan er vedtaget til og med 2022. Den blev revurderet på en lederstyrelsesdag i 

efteråret, og bestyrelsen stiller derfor den opdaterede udviklingsplan til vedtagelse. 

 

Gruppeleder Maria gennengår de ændringer, der blev lavet til leder-styreles dagen. 
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Grupperådet godkender gruppens reviderede udviklingsplan. Den godkendte udviklingsplan 

vedhæftes det godkendte referat. 

 

 

8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

Bestyrelsen indstiller til at vi vælger 2 unge, 4 ledere og 5 forældre som hidtil. 

 

Formanden fortæller lidt om hvad det indebære at være forældre i bestyrelsen. Der er 6 møder om 

året. Som forældre handler det om, at lave det fundament, som lederne kan lave spejder indenfor, så 

lederne kan koncentrerer sig om at lave spejderarbejdet. Som forældre i bestyrelsen skal man ikke 

nødvendigvis have nogle specifiikke kvalifikationer, men det er lige så meget det, at man byde rind 

i dialogen om fx samværdspolitik. Man behøber derfor ikke at have været spejder før, eller have den 

store vidne indenfor spejder. 

 

Det godkendes af grupperådet 

 

 

9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 

Valg af formand:  Dorette Madsen  villig til genvalg, genvælges 

 

Valg af 5 medlemmer: 

Unge:    Anne Bentzen  villig til genvalg, genvalgt 

 

Ledere:  Torsten Johnsen villig til genvalg, genvalgt 

Jesper Dehn  ønsker ikke genvalg 

Maria Bentzen opstiller, valgt 

 

Forældre:   Michael Bayer villig til genvalg, genvalgt 

Puk Steward  ønsker ikke genvalg 

Randi Brøndel Kjær opstiller, valgt 

 

Ved valget af Dorette Madsen som formand, er grupperådet indforstået med at gruppen bryder med 

korpsets 6-års princip. 

 

 

10. Valg af suppleanter (1 fra hver af de ovenstående grupper) 

Forældre:  Puk Steward   opstiller, valgt 

Unge:   Rebecca Rasmussen  opstiller, valgt 

 

 

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 

Kim Moltke Olsen er villig til genvalg, genvælges 

Ingen revisorsuppleant opstillet af bestyrelsen, ingen indkomne forslag fra grupperådet. 
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12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Følgende vælges som stemmeberettigede til divisionsrådsmøde 2022: 

Tobias Pryning 

Anne Bentzen 

Tobias Borgstrøm 

Isabella Andersen Zacho 

Jeppe Sørensen 

 

 

13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Følgende vælges som stemmeberettigede til korpsrådsmødet 2022 

Sune Nielsen 

Astrid Rasmussen. 

 

 

14. Eventuelt 

a) Oplæg fra hytteudvalg 

Vi vil kunne leje de to bagerste grunde på volden af kommunen. Vi må ikke bygge en større hytte, 

men to mindre, som skal være på hver sin grund. Nye hytter skal ligne de eksisterende hytter på 

volden i størrelsen 150 m2 pr hytte. 

 

Der lægges op til at bygge to hytter, hvor den ene består af et stort lokale og køkken, mens den 

anden får mindre patruljelokaler og værksted. Desuden er planen at bygge nogle shelters og en 

overdækket bålplads. 

 

Udvalget er ved at lave en projektskitse og infoblad, som skal sendes til kommunen. Sideløbende er 

vi i kontakt med en ejendomsmægler, som hjælper med at finde ud af hvad vi kan forvente at få ud 

af et salg af Nordgården.  

 

 

b) Spejdernes Lejr 2022 

Til sommer skal hele gruppen afsted på Spejdernes Lejr (udntagen mikoberne). Der er 

forhåndstilmeldt ca. 75 fra gruppen. Det er nu muligt at tilmelde sig gruppens tilmelding med en 

svarfrist d. 19. april. Der vil løbende komme mere information og der vil muligvis blive afholdt et 

infomøde inden sommerferien. 

 

 

 

Dato:       Dato: 

____________________    ____________________ 

Dirigent      Formand 
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Overordnet målsætning for Ulf Jarl 2021-2022 

 
 

Sjovt og udfordrende spejd hele vejen. 
 

Vi vil synliggøre det at være spejder. 
 
 

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.  
 
                                                                                                  

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

Der arbejdes fortsat på generationsskifte i ledergruppen. Gruppelederen er 
tovholder på at finde ledere, som kan snakke med klanen løbende om lederrollen. 
 

Fokus på overgange mellem grenene (junior-trop, trop-klan)  
 
Inddragelse af seniorklanen.  
 

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

En gruppe - En hytte  
 

 


