
Grupperådsmøde                                                 25-02-2020                                                        Gørlev Gruppe 

Grupperådsmøde 2020 
 

1.  Valg af referent og dirigent  

o Dirigent: Jeppe Gejr  

o Referent: Manja Nielsen  

 

o Dirigent og referent godkendes af grupperådet 

o Mødet er tilkaldt rettidigt  

o Dagsordenen er godkendt 

 

2. Formandsberetning  

 

Formandsberetning ved Grupperådsmøde 25/2-2020 

I marts deltog i affaldsindsamlingen arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening, og der var 

stor opbakning både fra gruppen men også andre der ikke har tilknytning til gruppen deltog.  

Vi har også haft en arbejdsdag i hytten i foråret, hvor der var rigtig flot opbakning fra forældre og 

vi nåede rigtig meget den dag så en stor tak til de forældre og spejdere der var med til 

arbejdsdagen det er en uvurderlig indsats der bliver ydet.  

Vi deltog også som medarrangør af Sankt Hans bål – hvor en del af vores spejdere var med til at 

tænde bålet. 

Vi har desværre haft indbrud i vores hytte i april, der blev stjålet 3 telte, og alle vores dolke samt 

nogle dåse-sodavand. Det ene vindue i køkkenet blev smadret. Dolkene og sodavanderne blev 

fundet i DGP’s skurvogn. Vi har fået erstattet både teltene og vinduet. Jeg har været i retten for at 

vidne angående indbruddet. 

I oktober blev der begået hærværk mod et af vinduerne i salen, anmeldt både til politi og 

forsikring. 

I december var der et indbrudsforsøg i containeren, døren er ødelagt, dette er også anmeldt både 

til politi og forsikring 

I hele August måned havde vi igen en udstilling vi i Gørlev Turistbureau.  

Så blev der solgt julekalendere i efteråret 2019, hvilket gav et overskud på DKK 8.320,- Rigtig flot 

gået af spejderne. 

Vores juleafslutning gav et overskud på dkk ca. 2.000,- 

 

Formand Mette Wieck-Nordahn 

 

o Formandens beretning godkendes af grupperådet  
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3. Gruppelederes beretning 

 

Gørlev Gruppes årsberetning 2019. 

Så er der gået endnu et år, måske nok lidt på det stille, men alligevel med en masse gode spejder 

oplevelser i rygsækken.  

Samlet er Gørlev gruppe faldet en smule i medlemstal siden sidste år, men kun med en enkelt eller 

to, men det virker som meget da vi hos minigrenen er blevet meget lille i forhold til tidligere. Vi 

har 7 aktive spejdere, der er heldigvis kommet et par til i løbet af året for det så meget tyndt ud 

efter sommeroprykningen. Troppen bløder også voldsomt der er desværre kun 2 aktive spejdere 

på nuværende, vi viste godt at det kunne blive et problem da et par stykker er på efterskole og 

andre havde problemer med at deltage ved møderne onsdag, men selv om mødedagen er flyttet 

til tirsdag sammen med de andre spejdergrene har det alligevel ikke lokket flere til at deltage i 

møderne. Juniorgrenen har hele 9 aktive medlemmer. Klanen er mange medlemmer hele 17 stk. 

men de 7 er passive som bor udenbys og også er på klanmæssigt ”efterår” da de er over 

aldersgrænsen, men stadig har lyst til spejder tilhørsforholdet. De aktive medlemmer er ved at 

finde en ny identitet da der er et generationsskifte på vej. Som et nyt initiativ har vi startet 

familiegrenen op med Liv som leder, de startede i april 2019 og der er nu 4 familier indmeldt. De 

mødes søndag i ulige uge fra kl.10-12. 

Lidt opsamling på aktiviteter i løbet af året. 

Familiespejd: Har været på divisionsdag i foråret og overnatning tur i efteråret.  

Mini: Sct. Georges løb i Slagelse, Gruppetur på Niløse, Fønikslejr- hvor vi fra Gørlev for en gangs 

skyld klarede os rigtig godt i konkurrencen i de forskellige lejr- discipliner Vi stillede også med en 

lille blandet patrulje af sidste års minier og første års minier. Fælles sommerlejr for mini junior i 

Svendstrup ved Korsør. Dette var en fantastisk uge helt alene på spejderbjerget, god træning i 

almene spejderfærdigheder; slå telt op, tænde bål, samle og ordne brænde, lave mad over bål etc. 

Desuden var der tid til leg, hygge, vand aktiviteter, olympiade blandt meget mere. Efter 

sommerferien men kun en lille flok Minier; Miniweekend med Tintin tema og ellers almindelige 

møder. 

Junior: Sct. Georges løb i Slagelse, Gruppetur på Niløse, Griflejr med et par stykker i blandet fælles 

patrulje pga. få, få til egen patrulje. Sommerlejr som beskrevet hos mini, juniorerne cyklede fra 

Gørlev til Svenstrup og retur, de havde selskab af oprykningsaspiranterne fra minierne en samlet 

flok på 9 raske cyklister. Opstart efter sommerferien; gren tur ved hytten og mange møder med 

god tid til leg ude hvilket de har meget brug for. 

Trop: Gruppetur på Niløse, Fælles Sommerlejr med klanen til Sverige, Gillastig hvor der blev sovet i 

Hængekøjer, en efter sigende noget fugtig tur!  Efter sommerferien skift af mødedag til tirsdag og 

med kun 2 aktive spejdere til møderne har de nogle dage arbejdet sammen med juniorerne andre 

arbejdet med egne emner. Der er set lidt rundt i nærområdet for om der var andre de kunne 
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arbejde sammen med, men der er ikke etableret noget samarbejde endnu, mest fordi der heller 

ikke her er aktive tropsspejdere. 

Klan Chilli: holder møder om onsdagen haft 5km baglæns ved Fuglede Gård, juletur i hytten, har 

deltaget i aktiviteter på divisionsplan og med fælles hygge arrangementer med klanen fra Karl af 

Riise. 

Derudover har vi som fælles aktivitet deltaget i affaldsindsamling i Gørlev by, salg af julekalendere. 

 
Karen GL 

 

o Gruppelederens beretning godkendes af grupperådet  

 

4. Udviklingsplan  

 
Med baggrund i den nylig vedtagne udviklingsplan for DSS har vi set på vores udviklingsplan i Gørlev gruppe 

DDS: 

 

Udviklingsplan 2020-2024 
Mål: Gørlev Gruppe skal blive ved med at være en attraktiv gruppe i lokalområdet, hvor der er 

naturligt at børn og forældre i nærmiljøet søger til os, hvis man ønsker at være spejder. 

Dette opnås ved: 
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1) Vi skal være synlige i nærmiljøet.  

– dette kan skabe afsæt i alle 4 dele af DDS’ udviklingsplan.  

-Deltage i så mange børneaktiviteter lokalt som mulig; f.eks. bibliotekets børnedag – sidst i 

august., Danmarks naturfredningsforenings affalds indsamlingsdag, spejdernes salg af 

julekalender, Sankts Hans arrangement ved Vandværkshøjen.  

- Lade vores spejderaktiviteter være en synlig del af bybilledet. Aktivt inviter ikke spejdere til at 

prøve os af. F.eks. tilbyde at holde børnefødselsdage hos og med os hos indskolingsalderen, holde 

åben hus arrangementer flere gange årlig hvor man kan deltage og opleve vores glæde, 

sammenhold, lige- til tilgang til løsning af udfordringer. 

2) Skabe spændende aktiviteter både til hverdagsmødet og ved de større arrangementer vi 

deltager i med Gruppen, Divisionen og på kommunal plan i samråd af uniformeret korps.  

Afsæt i punkterne:  Vildskab i Naturen, Urban Scouting og Bæredygtighed i børnehøjde.  

- Spejderne skal på alle møder, turer og lejre møde nogle kendte ledere, kendte rammer, 

genkendelige aktiviteter som får et tvist så både spejdere og ledere oplever udfordringer, 

spænding og nye sejre personlige som spejdermæssige. Dette vil give mod på mere, understøtte 

tro på egne evner og skabe modighed. 

 

o Udviklingsplanen godkendes af grupperådet  

 

5. Regnskab  
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o Indtægter 
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o Julekalendersalg er fra 2018.  

 

o Regnskabet godkendes af grupperådet  

 

 

 

6. Budget 
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o Indtægter 
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▪ Medlemstilskuddet er baseret på sidste år, derfor må det forventes at det til 

næste år falder.  

▪ Lokaletilskuddet har været stort i det seneste år, dette beløb betales aconto 

og skal tilbage betales i indeværende år.  

 

 

 

o Budgettet godkendes af grupperådet  

 

 

7. Kontingent 

o Kontingentet på fastholdes på 850 kr. p.a. plus et indmeldelsesgebyr på 100 kr.  

o Kontingentet vil blive opkrævet 2 gange årligt, sådan så når man bliver meldt ind 

midt i en periode, skal man betale for hele perioden. Dette for at undgå at vi har 

spejdere, der kan gå et helt år uden at betale kontingent. 

 

o  Kontingentet godkendes af grupperåddet 

 

8. Indkommende forslag  

o Der er ingen indkommende forslag.  

 

9. Valg til bestyrelse  

 

o Forældre  

▪ Mette Wieck-Nordahn modtager genvalg. 

▪ Jeppe Gejr modtager genvalg. 

▪ Der skal vælges en forældrerepræsentant for en 1-årig periode.  

▪ Bo Kehrenberg (Carl-Emils far) stiller op for en 1-årig periode.  

 

▪ Grupperådet vælger Bo, Jeppe og Mette til bestyrelsen 

 

 

o Unge 

▪ Rasmus Wittrock modtager genvalg. 

 

▪ Grupperådet vælger Rasmus til bestyrelsen 

 

o Leder 

▪ Erik Hansen modtager genvalg. 

▪ Karen Brendal Nielsen modtager genvalg.  

 

▪ Grupperådet vælger Erik og Karen bestyrelsen 
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o Suppleant  

▪ Simon stiller op som suppleant til ung i styrelsen  

 

▪ Grupperådet vælger Simon til bestyrelsen 

 

o Kasser 

▪ Rune Kristiansen modtager genvalg 

 

▪ Grupperådet vælger Rune som kasserer 

 

o Valg af revisor  

▪ Ulla Jacobsen modtager genvalg, men vil gerne vige pladsen for en med 

mere tilknytning til gruppen.  

 

▪ Grupperådet vælger Ulla  

 

o Valg til korpsråd 

▪ Til korpsrådet vælges to fra gruppen som har stemmeret til korpsrådet 

▪ Bestyrelsen opstiller Viggo Fischer og Manja Brendal Nielsen. 

▪ Liv Johansen stiller op.  

 

▪ Grupperådet vælger Viggo og Manja til korpsrådet 

 

o Valg til divisionsråd 

▪ Der vælges fem til divisionsrådet  

▪ Bestyrelsen opstiller Mette Wieck-Nordahn, Karen Brendal Nielsen, Manja 

Brendal Nielsen, Viggo Fischer og Rasmus Wittrock. 

 

▪ Grupperådet vælger Mette, Karen, Manja Viggo og Rasmus til divisionsrådet 

 

10. Fremtidsplaner  

 

Gørlev gruppes Planer for 2020 

Klan Chilli har i år eksisteret i 25 år. Der er planer om at fejre dette med en fest hvor gamle 

medlemmer bliver inviteret til en god fest – Tillykke med det flot holdt sammen. 

Ændre tidsrammen for Junior tiden. I dag er det fra 4-5 kl. fra næste sommer tager vi 6kl med så 

man har fordelt sin spejder tid mere jævnt. Derved opnår vi nogle mere modne tropsspejdere som 

bedre kan arbejde sammen og alene som kravet egentlig er, desuden vil spejderne have mere 

erfaring og forhåbentlig mindre tendens til frafald som vi ellers har oplevet, - vi er fuldt bevidste 

om at det gør at der går endnu et par år før vi har spejdere der er parat til at blive tropsspejdere, 
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men hellere det og forhåbentlig opleve at spejderne bliver hos os end at de stopper. Det bliver en 

prøve periode på et par år før vi evaluerer tiltaget.  

Sommerlejren bliver i år vores fælles divisionslejr på Niløse i uge 28. d. 5-12 juli 2020. Vi deltager 

med alle grene på hel lejr, undtagen familiespejderne der som udgangspunkt har mulighed for 

besøg onsdag, men er der nogle der ønsker at deltage mere med far/ mor/bedste hører vi gerne 

fra jer så finder vi en løsning. 

Prisen er 1100 kr pr spejder. Så slagt sparegrisen og sæt kryds i kalenderen til uge 28, så vi får en 

fælles fantastisk sommerlejr Niløse-lejren 2020. 

Deltagelse i divisions arrangementer: Føniks, Grif og Basilisk. Og hvad vi ellers bliver tilbudt af 

arrangementer. 

Karen GL 

 

o Gruppetur  

▪  27-29. marts 

▪ Gørlev Gruppe 

 

o Sommerlejr uge 28, 5-12 juli.  

▪ Divisionssommerlejr på 

▪  Niløse 

 

o Divisionsture  

▪ Familiespejder  

● Familiespejderdag  

o 17. maj  

▪ Mini 

● Fønix 

o 6-7. juni 

● Miniweekend 

o 12-13. september 

▪ Junior  

● Grif 

o 15-17. maj 

● Juniorweekend 

o 24-25. oktober 

▪ Trop  

● Basilisk  

o 21-24. maj 

● Tropsweekend 

o  november 
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o Tværkorpsligt arrangement i kommunen  

 

o Biblioteket aktivitetsdag- Nørderi og Magi 

▪  august  

▪ Fra kl. 10-14 

 

o Aktiviteter i nærområdet  

▪ Nat i naturen  

● 2. maj  

o Grupperådet godkender fremtidsplanerne  

 

11. Eventuelt  

 

o Spejderfor en aften/Gruppetur 

o Gruppeturen bliver i år afholdt som et åbent hus for hele lokalområdet i 

samarbejde med De grønne pigespejdere.  

o Affaldsdag  

o 26. april 

o Vi håber at se mange spejdere og forældre.  

o Tidsramme: 3 timer med mulighed for at forsætte efter frokost.  
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