
Grupperådsmåde Gørlev Gruppe 13-04-2021 

Side 1 af 6 
 

Dagsorden: 
 

 

1. Velkomst ved Formand 
 

2. Valg af dirigent og referent 
 

Bestyrelsen foreslår Jeppe Gejr som dirigent og Manja Brendal Nielsen som 

referent. Grupperådet vælger de foreslående. 

 

Grupperådet er indkaldt korrekt.  
Grupperådet godkender dagsordenen.  
 

3. Formandens beretning 
 
Formandsberetning ved Grupperådsmøde 13/4-2021 
 
Året 2020 har været præget at COVID-19 også for bestyrelsesarbejdet i 
gruppen, vi har måttet aflyse/udskyde alle de planlagte aktiviteter hen over 
året, gruppetur/spejder for en dag i samarbejde med DGP Gørlev, 
arbejdsdag i hytten mm. 
Vi gennemførte dog et par styrelsesmøde udendørs og vi nåede også at 
gennemføre Spejder for en aften i august måned 
I hele August måned havde vi igen en udstilling vi i Gørlev Turistbureau.  
Pga. Covid-19 har vi i 2020 ikke solgt julekalendere, og vores juleafslutning 
blev også anderledes end den plejer, vi lavede et fakkeloptog fra hytten til 
Bytorvet og retur, hvor vi servede æbleskiver og kakao til spejderne. 
I håber på at vi i 2021 kan gennemføre de udskudte aktiviteter 
Jeg vil gerne takke alle medlemmer i bestyrelsen og alle ledere for deres 
indsats igennem året. 
 
Formand Mette Wieck-Nordahn 

 
Grupperådet godkender formandens beretning. 
 

4. Gruppeleders beretning 
 
Gørlev gruppes årsberetning 2020. 
 
Det har været for os som alle andre et afbrudt spejderår. 
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Året 2020 startede som vanligt efter almindelig juleferie. Mini, junior og trop 
mødes tirsdag og klanen onsdag og familiespejderne hver anden søndag.  
Alle kom godt i gang og vi begyndte at lægge planer for årets 
divisonssommerlejr på Niløse som sommerens flagskib. Der var planer om en 
fælles gruppetur med de Grønne Pige Spejdere ved siden af, hvor vi ville 
holde åbent hus. Samtidig blev der arbejdet på forårets almindelige 
divisionsarrangementer for samtlige grene. Så blev det 11. marts og 
Danmark lukkede ned.  
 
Forårets ture og planer måtte skrinlægges og der var uger uden møder. 
Inspireret af andre spejdergrupper lagde vi hjemmespejd opgaver ud, så 
vore spejdere kunne holde lidt gejst trods det vi ikke skulle mødes. Endelig fik 
vi melding på, at vi måtte mødes igen, dog skulle alle være ude, møderne var 
/er ikke så meget anderledes end vanligt, foråret er jo tiden hvor vi plejer at 
være ude, men retningslinjer med krav om at agere i ansvarsfuldhed overfor 
skærpede hygiejne retningslinjer krævede lidt omstilling.  Men heldigvis kom 
vore spejder tilbage og gjorde foråret dejlig spejderagtigt alligevel.  
 
Vi var i syv sind i forhold til sommerlejr, divisionssommerlejren var aflyst, 
men et år uden sommerlejr --- nej det kan vi da ikke, men hvad kan vi så 
arrangere som vi er sikre på kan gennemføres? Må vi overnatte sammen i 
telt eller hvad bliver konditionerne?   Egen lejr på egen grund, sådan var 
planen, indtil vi fik en forespørgsel fra Karl a Riise, om de kunne være på 
vores grund i uge 27 øhhh, kun hvis vi kunne være hos dem. Og det 
resulterede i en skøn sommerlejr i Sorø for mini, junior og trop samt et par 
dages besøg af 2 familie spejdere. Klanen deltog i seniorsommerlejr på 
Niløse  
 
Opstart efter sommer vi fik lidt flere spejdere, men havde også mistet lidt 
over sommeren. Den største forskel var vores midlertidige nedlukning af 
troppen, vi har ingen spejdere i tropsalderen i år. Sidste år bestemte vi på 
grupperådet at gøre juniorgrenen 3 årlig, hvilket vil sige at der går et år 
mere før, vi får tropsgrenen tilbage.  
 
Efteråret bød alle spejdergrene på egen gren tur, men ingen 
divisionsarrangementer, vores juleafslutningen først i december blev til et 
hyggeligt fakkeltog fra hytten til torvet en tur om juletræet og retur.  En 
anden måde at holde juleafslutning på end vi plejer, men med hensyn til de 
omstændigheder vi lever i. 
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Det føles som en lidt lam beretning, men egentlig når jeg ser på det så under 
de omstændigheder vi har haft til spejderoplevelser, så kan jeg endnu 
engang takke mine medledere for et aktivt år, takke vore spejdere for deres 
ukuelige og vedholdne hang til spejder. 
 
Karen GL. 
 
Planer 2021: 
Da vores grupperådsmøde er kommet lidt langt ind i kalenderåret 2021 kan 
jeg se at der nok ikke er ret meget der her i foråret kommer til at løbe af 
stablen. Vi håber, at vi kan drage på sommerlejr til Næsby Spejdercenter, en 
centersommerlejr med nogle andre grupper tilstede, de fede aktiviteter de 
udbyder, især for at udfordre vores efterhånden ret erfarne juniorspejdere. 
Hvad resten af 2021 kommer til at byde på, har vi nok fået sådan en 
holdning, ja vi planlægger lidt, men holder lidt igen, hver gang der skal ske 
noget skal der også noget forberedelse til og det er ret demotiverende for 
alle at skulle aflyse og lægge arrangementet i skuffen til senere. 
 

Grupperådet godkender gruppelederens beretning. 
 

5. Udviklingsplan 
 
Udviklingsplanen har ikke ændret sig fra sidste år grundet Covid-19 
nedlunkningen.  
 
Udviklingsplanen kan findes på vores hjemmeside.  
 
Grupperådet godkender udviklingsplanen.  
 
6. Det reviderede regnskab fremlægges 

 

Trods Covid-19 har kontingentet været det samme, så vi i det indeværende 

år kan give den lidt mere gas med aktiviteter.  

 

Regnskabet kan findes på vores hjemmeside.  

Grupperådet godkender regnskabet. 
 

7. Budget og kontingent 
 



Grupperådsmåde Gørlev Gruppe 13-04-2021 

Side 4 af 6 
 

Spørgsmål: Der har været snak i bestyrelsen om en ny varmepumpe.  
Svar: Der er ikke lige nu afsat penge til en ny varmepumpe, men hvis vi kan 
få fondstøtte, er gruppen selvfølgelige villige til at betale for den.  
 
Budgettet kan findes på vores hjemmeside.  
 
Grupperådet godkender budgettet. 
 
Bestyrelsen foreslår at det halvårlige kontingent fastholdes.  
 
Grupperåddet godkender kontingent.  
 

8. Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 30/3-21. 
 

Der er ingen indkommende forslag.  

 
9. Valg til bestyrelsen  

 
a. Fastsættelse af bestyrelsens størrelse.  

 
På nuværende tidspunkt er 13 i bestyrelsen og foreslår at dette 
fastholdes.  
 
Grupperådet godkender antallet i bestyrelsen.  
 

b. Valg til bestyrelse – forældre, kasserer, unge, ledere, valg til 
korpsråd og divisionsråd, valg af revisor og revisorsuppleant. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:  

 
Forældre, Bo Kehrenberg - modtager genvalg, Peter Fisher modtager ikke 
genvalg og der skal vælges en ny forældrerepræsentant.  
 
Kim Søndergaard stiller op som forældrerepræsentant  
 
Grupperådet vælger Kim og Bo som forældrerepræsentanter.  
 
Unge i styrelsen, Liv Lykke Johansen modtager genvalg dog som leder i 
styrelsen, Mads Nedergård Qwist og Malte Korup begge modtager ikke 
genvalg til unge i styrensen.  
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Bestyrelsen forslår: Viggo Fisher, Simon Steen Christiansen og Manja 
Brendal Nielsen.   
 
Grupperådet vælger Viggo, Simon og Manja som unge i bestyrelsen.  
 
Ledere i styrelsen: Manja Bredal Nielsen modtager genvalg, dog som ung i 
styrelsen, Rasmus Kæmpe modtager ikke genvalg.  
Bestyrelsen foreslår: Liv Lykke Johansen og Claus Frandsen 
 
Grupperådet vælger Liv og Claus som ledere i bestyrelsen 
 
Revisor Ulla Jacobsen – modtager genvalg. 
 
Lene Søndergaard stiller om som revisor  
 
Grupperådet vælger Lene som revisor.  
 
Grupperådet takker de afgående repræsentanter for deres arbejde i 
bestyrelsen.  
 

10. Valg til divisionsrådet og korpsrådet 
 
Der skal vælges 5 til divisionsråddet.  
 
Viggo, Manja, Simon, Karen og Mette stiller op til divisionsrådet.  
 
Grupperådet vælger Viggo, Manja, Simon, Karen og Mette til divisionsrådet.  
 
Der skal vælges 2 til korpsrådet.  
 
Viggo og Manja stiller op til korpsrådet  
 
 Grupperådet vælger Viggo og Manja til korpsrådet.  
 

11. Eventuelt. 
 
Grupperådet takker de afgående i bestyrelsen.  
 
Vi vil også gerne sige stort tak til dem, der har malet inde i gangen. Det 
bliver rigtig flot og har været en stor hjælp.  
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Hvis man som forældre har ideer til, hvordan vi kan tiltrække flere 
spejdere til gruppen, må man rigtig gerne tage fat i bestyrelsen.  
 
 
 
 

 


