
Blå spejder 
Det Danske Spejderkorps Hørning Gruppe 
 

 
 
 

 

Referat af grupperådsmøde i DDS Hørning 27.02.2018 
Ad 1.  
Valg af dirigent: Eddie, referent: Anita 

Ad 2.  
Beretning fra bestyrelsen (bilag 1) og ledergruppen (bilag 2) fra året der er gået: Godkendt 

Ad 3.  
Årsregnskabet for 2017 fremlægges (bilag 3): Godkendt 

Ad 4.  
Behandling af indkomne forslag: 

a) Forslag fra bestyrelsen: 70 000 kr. overføres fra Hensættelser til Formue. 

I 2009 besluttede Grupperådet at hensætte 70 000 kr. af formuen til vedligehold af Spejderhytten de 
efterfølgende 5 år. Der er ikke blevet trukket af beløbet, idet vedligehold af Spejderhytten er blevet betalt af 
driften – samt vedligeholdelsestilskud fra kommunen. 

Bestyrelsen finder det ikke relevant længere at have beløbet bundet og foreslår det derfor ført tilbage til 
formuen: Vedtaget 

b) Forslag fra lederne: Hvad kontingentet omfatter. 

Lederne vil gerne fremsætte forslag om ændring af gratisture, således at vi fremover har to gratisture om året 
eller det, der svarer til dette: Vedtaget 

Ad 5. 
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 
a) Gruppens udviklingsplan: 

Vi oplever en stigende interesse for at blive Blå Spejder i Hørning. Vi har ventelister til de fleste grene, og hvis vi 
er gode til at fastholde de spejdere vi har betyder det, at nogle børn med ønske om at blive Blå Spejder 
muligvis ikke får chance for at prøve det. 

Vi vil i det kommende år analysere mulighederne for at tilbyde flere børn at blive spejder i Hørning gruppe. 

Spørgsmål til overvejelse: 
Ønsker vi at tilbyde alle børn, med interesse for spejderlivet, en mulighed for at deltage hos DDS Hørning? 
Hvad kræver det – fysiske forhold, materialer, inventar, organisering? 
Hvor mange ledere mangler vi? 
Hvilke barrierer er der? Kan hele gruppen f.eks. komme sammen af sted på julelejr? 
Hvordan kan en mulig plan se ud, hvis vi ønsker at tilbyde børn på venteliste en plads? 

Udviklingsplan for Hørning gruppe 2018: Vedtaget 



 
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.: 

Ønske om at udvide bestyrelsen med et medlem, da en leder ønsker en plads i bestyrelsen. Dette blev drøftet 
og det blev besluttet at fortsætte som hidtil, med den opfordring, at der kan stilles forslag om ændring af 
bestyrelsens sammensætning ved næste grupperådsmøde. 

Alle er velkomne ved bestyrelsesmøderne. 

c) Forslag til budget for 2018 (bilag 4) – herunder også kontingent – fremlægges, og der stemmes om 
budgettets vedtagelse med evt. justeringer: Godkendt 

Bestyrelsens forslag til ændring af kontingentsatser: 

 Kontingent for Familiespejdere hæves fra 500 kr. til 700 kr. årligt 
 Kontingent for Spejdere (Mikro, Mini, Junior, Trop) hæves fra 1200 kr. til 1400 kr. årligt 
 Søskendekontingent for Spejdere (Mikro, Mini, Junior, Trop) hæves fra 1000 kr. til 1200 kr. årligt 

Vedtaget 

Alle øvrige satser bevares, således at kontingentsatser for DDS Hørning fra og med 2. halvår 2018 er som følger: 

Familiespejdere: 700 kr. årligt Opkræves halvårligt 
Spejdere (Mikro, Mini, Junior, Trop): 1400 kr. årligt. Opkræves halvårligt 
Søskendekontingent for spejdere (Spejderes yngre søskende): 1200 kr. årligt. Opkræves halvårligt 
Klanspejdere: 1000 kr. årligt. Opkræves halvårligt 
Klanspejdere, som også er ledere: 275 kr. årligt. Opkræves halvårligt 
Gammelpatruljen: 800 kr. årligt Opkræves halvårligt 
Passive medlemmer: 400 kr. årligt Opkræves halvårligt 
Ledere 75 kr. årligt Opkræves helårligt 

Stigningen for Familiespejd sker for at skaffe dækning for de faktiske udgifter for grenen. 

Stigningen i Spejder- og Søskendekontingent er begrundet dels i øgede udgifter til de gratis ture/lejre, som er 
omfattet af kontingentet, dels i generelle omkostningsstigninger. 

Kommentar til forslaget: En opfordring til, at der en anden gang tages kontakt til lederne i de enkelte grene. 

Ad 6.  
Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år medmindre andet er angivet herunder): 

a. Formand: Mette Hedegaard Christiansen (på valg - genopstiller): Valgt 

b. Kasserer: John Frentz (på valg i 2019) 

c. Gruppeleder: Anita Boelsmand (på valg i 2019, GL vælges af gruppens ledere) 

d. Forældrerepræsentanter: 
Hans Ørum Andersen (på valg, genopstiller): Valgt 
Martin H. Poulsen (på valg i 2019) 

e. Repræsentant(er) for de unge (valg gælder for 1 år): 
Sebastian Bording (på valg, uvist om genopstiller) 
Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat) 

Ingen kandidater meldte sig til posten. Gitte, Divisionschefen, opfordrede til, at vi lader to unge sidde sammen i 
bestyrelsen, da de kan være god støtte for hinanden. Grupperådet gav bestyrelsen mandat til at finde unge til 
bestyrelsen på et senere tidspunkt. 





 
Bilag 1 

Formandens beretning 

• Den 8/4 2017 blev fælles leder/ bestyrelsesdag afholdt på Langagerskolen i Viby. Det var en hyggelig 
dag med gode aktiviteter og udfordringer for alle.  

• I 2017 blev låse udskiftet i hytten. Dermed er der nu helt klarhed over, hvem der har nøgle til hytten.  

• Bestyrelsen har fulgt planlægningen af SL2017.  

• Taget på bålhytten har været en udfordring med utæthed. Der arbejdes på en permanent løsning. 

• Hjemmeside – Martin Poulsen er webmaster.  

• Der er venteliste til de fleste grene. Dette skyldes dels en stor søgning til gruppen dels ledersituationen. 
Flere ledere er et stort ønske. 

• Der er arbejdet med en forenkling af gruppens retningslinjer. 

• Bestyrelsen har drøftet spejderkontingenter – det har udmøntet sig i forslag på indeværende 
grupperådsmøde om forhøjelse af kontingenter. Kontingentet har ligget fast i en del år nu. 

• Der arbejdes på at skaffe printer/ kopimaskine til hytten, som opfylder ledernes ønsker til funktioner, 
brugervenlighed mv. 

• Til slut – en stor tak skal lyde til de meget engagerede og dedikerede ledere i gruppen – uden folk som 
jer – ingen spejdere.  

  



 
Bilag 2 

Beretning fra lederne (tekst fra PowerPoint-fremlæggelse) 

2017 

Vi har haft et fantastisk spejderår med SL2017 og julelejren som højdepunkter for spejderne i gruppen. 
Derudover har der været en masse aktiviteter blandt gruppens medlemmer, hvilket vil fremgå af de 
efterfølgende slides. 

Vi holder fast i rigtig mange af gruppens traditioner og prøver samtidig med nye tiltag. Et af de tiltag vi prøvede 
af i ´17 var at have én gratistur fremfor to. Det er prøvet og vurderingen fra en enig ledergruppe er, at vi ønsker 
at gå tilbage til to gratislejre fremfor én. Derfor stiller vi et forslag herom. 

Vi vil i år arbejde videre med udviklingsplanen for 2017, nemlig ”hvorfor spejder?” og ”hvordan spejder?”, 
ligesom anden del af 2017-planen - ”Det skal være sjovt at være leder” - også vil være en del af arbejdet, der 
fortsætter i ledergruppen. 

I løbet af 2017 har vi ændret halvdelen af ledermøderne til temamøder for at få mere tid til at fordybe os i 
ovenstående emner. 

2018 

Vi har igen her i foråret en lederdag, og i efteråret arbejder vi på at komme afsted på en af korpsets 
lederweekender. 

I næste uge får vi besøg af Risskov Pigespejders ledergruppe, som har hørt om vores måde at organisere os på i 
Hørning. Det vil de gerne se, og samtidigt høre om, hvordan vi planlægger vores halvårsprogrammer. 

Vi står også med en positiv udfordring, med børn på venteliste, som muligvis ikke når at opleve, at blive Blå 
spejder, da efterspørgslen er så stor. Derfor er vores udviklingsplan i år at få forholdt os grundigt til den 
problematik. I den forbindelse ligger der et ark på bordene, som beskriver ”verdens sjoveste lederstilling”. Tag 
endelig et med hjem. Vi vil meget gerne dele alle de fede oplevelser, vi får som ledere, med flere;) 

Voksenspejd er det nyeste tiltag som I vil høre mere om i aften. 

Igen i år vil vi sælge lodsedler og det sker på lørdag, d. 3.3, kl. 10-12, hvor vi mødes på torvet og fordeler ruter. 
En fælles aktivitet for alle gruppens ledere og spejdere. 

Ellers har vi besluttet at sommerafslutningen ændre lidt karakter i forhold til tidligere år. 

Udviklingsplan, Hørning gruppe, 2018 

Vi oplever en stigende interesse for at blive Blå Spejder i Hørning. Vi har ventelister til de fleste grene, og hvis vi 
er gode til at fastholde de spejdere vi har, betyder det, at nogle børn med ønske om at blive Blå Spejder, 
muligvis ikke får chance for at prøve det. 

Vi vil i det kommende år analysere mulighederne for at tilbyde flere børn at blive spejder i Hørning gruppe. 

Ønsker vi at tilbyde alle børn, med interesse for spejderlivet, en mulighed for at deltage hos DDS Hørning? 
Hvad kræver det – fysiske forhold, materialer, inventar, organisering? Hvor mange ledere mangler vi? Hvilke 
barrierer er der? Kan hele gruppen f.eks. komme sammen af sted på julelejr? Hvordan kan en mulig plan se ud, 
hvis vi ønsker at tilbyde børn på venteliste en plads? 

  



 
Familiespejd v. Lone og Thomas 

Familiespejd kører nu på 3 sæson, og er efter de mål vi satte op engang, en stor succes. 

Hver anden søndag mødes vi ca. 15-20 familier i skoven i et par timer. Det generelle indtryk blandt både ledere 
og forældre er, at det er rigtig hyggeligt - alle nyder et par timer ude i det fri, hvor der enten leges, tages på løb, 
eller laves mad over bål. 

Udfordringen ved familiespejd er, at der er på en god dag kan være 40-50 personer i skoven - dette kræver en 
del planlægning og hurtige løsninger, for at alt skal gå som forventet. Familiespejd skal være endnu bedre til at 
inddrage forældre, så de også tager en mere aktiv rolle. 

Familiespejderne var inviteret med på året julelejr, hvilket var en kæmpe oplevelse for dem der deltog, og i år 
vil vi forsøge om vi ikke kan få lov til at komme og besøge de spejdere der har valgt at tage på Forlev. Hvem 
ved, måske vi skal prøve at sove i telt for første gang?  

Mikroerne v. Lotte, Nanna, Margrethe og Line 

Mikroerne er en stor folk på 23 spejdere. Vi har brugt 2017 på blandt andet at tage mærket ”Klar dig selv”, vi 
har gået 5 km, vi er i gang med at lære at lave bål, mad og har lært at vaske op, pakke soveposen sammen og 
meget andet. Vi har været på weekendtur, Spejdernes Lejr og julelejr med resten af gruppen. 

Året der kommer, byder på mange spændende ting - vi skal blandt andet øve os i at snitte, save og bruge økse, 
vi skal lave bål, på løb. Vi skal selvfølgelig også på lejr sammen med minierne, og så skal vi på sommerlejr på 
Houens Odde Spejdercenter. 

Minier v. Ann, Lone J., Gitte, Freja, Emily og Ella 

Hos minierne arbejder vi altid med at blive dygtige til patruljearbejde. Vi øver i samarbejde og arbejdsfordeling, 
som kan være lidt svært. 

Vi tager også en masse mærker, både så der er noget fint at sætte på uniformen, men også så vi lærer en 
masse nyt. Vi har arbejdet med alt fra knob og bål til miljø og kanosejlads. 

Junior v. Dorthe, Rasmus og Timmo 

Juniorerne har brugt meget tid på færdigheder, blandt andet sav og økse i efteråret. 

Vi har været på juniortur til Edslevhytten, hvor vi også deltog på Musløbet i Skanderborg. En af vores patruljer 
vandt 1. Pladsen og vi fik hornet med hjem til spejderhytten. I efteråret tog vi 10 km mærket, og til foråret 
tager vi 15 km mærket. For tiden har vi fokus på bål og pionering. 

Troppen v. Leif, Jannik og Lasse 

Et godt og spændene år med kæmpe sommerlejr, sejltur og meget andet. 

Året startede med en kæmpe spejderlejr med 36000 spejdere. Vi fortsatte i samme stil med en weekendtur på 
Klitta, hvor vi planlagde turen og selv sejlede. Vi fortsatte med en gang Nak og æd, hvor vi spiste regnorme og 
bær fra skoven, nå ja og så en helstegt pattegris. Vi kørte en tur på Mc Donalds i sæbekassebil. Som afslutning 
lavede vi en mega pizza 1,5 m i diameter. 

  



 
Gammelpatruljen 

I Gammelpatruljen har vi i løbet af 2017 bl.a. været på Naldhøj Hyttetur på Helgenæs i marts, holdt møde hos 
Eddie, været på marchtur omkring Ry i maj, deltaget i bilorienteringsløb m/af Gilderne i august - og en 
Sortemosetur i september. 

Ligeledes har vi haft andre møder med Kanosejlads, Splejsning, Hornarbejde, Skydning, Grundlovsmøde og 
julehygge. 

Onsdagsholdet (om tirsdagen) 

Onsdagsholdet er startet op for ca. 10 år siden af en flok spejderpårørende, der tidligere havde arbejdet 
sammen gennem mange år, i det nu forgange loppemarked. 

Vi er en arbejdsgruppe, der forsøger at være til gavn for spejderne. 

Der er siden opstarten af denne flok, kommet nye medlemmer til og her er plads til alle. Både glade og sure og 
dem der kan bruge hænderne. 

Vi foretager vedligeholdelse/reparationer af spejderhytten og dens omgivelser samt græsklipning og andre 
praktiske opgaver. I vores flok (pt er vi 8 praktiske grise) lægges der vægt på samarbejde - hygge og sjov - 
samtidig med at der bliver løst mange opgaver. 

Derudover er vi ansvarlige for afholdelse af Spejderbanko og Julehygge. 

En kæmpe tak! 

For det store arbejde, de mange timer som alle frivillige lægger i Hørning Gruppe. 

Det gælder især lederne, men også bestyrelsen - herunder især gruppens kasserer John, som har påtaget sig en 
ekstra opgave med et medlemssystem, der har haft en del børnesygdomme. 

Derudover skal også nævnes revisor, revisorsuppleant, korps- og divisionsrådsmedlemmer, søkyndigt medlem, 
hyttemor Inger, onsdagsholdet, samt Sankt Hansudvalget. 

Skulle der være nogen jeg har glemt er det ikke bevidst, men der er faktisk rigtig mange, som hver især yder en 
indsats uden hvilken gruppen ikke kunne fungere så godt som den gør. 

Jeg er sikker på, at de gerne modtager ros eller klap på skulderen, hvis nogle får lyst til at give det i løbet af 
året. 

  



 
  Bilag 3 

Oversigtsregnskab 2017  
Realiseret 2017 

 
Realiseret 2016 

 
Budgetteret 2017 

Medlemsindbetalinger Indtægt  115784,87  99125,00  96500 
Korps- og divisionskontingent Udgift  -41632,50  -38963,25  -37380 

Tilskud Indtægt  112325,50  116725,00  117360 
Justering af tilskud tidligere år Udgift  -9080,00  -9110,00  -9359 

Kurser og ledertræning - Tilskud for 2016:  10 960 kr. Udgift  -13197,44  -12285,00  -25000 

Arrangementer og salg Indtægt  33992,00  30837,75  31500 

Banko, Lodsedler, Sankt Hans Udgift  -11614,71  -14183,71  -13500 
 Overskud  22377,29  16654,04  18000 

Ture og lejre inkl. SL2017 Indtægt  98315,00  100595,00  145175 

Andel af kontingent til 'gratislejre': 29 750 kr. Udgift  -212783,10  -141353,77  -231000 
Forventet tilskud til plads- og lokaleleje: 50 467 kr. 'Underskud'  -114468,10  -40758,77  -85825 

Spejderarbejde -  møder, mærker, tørklæder Udgift  -27263,91  -33731,38  -23000 

Administration - møder, internet, bank Udgift  -7040,46  -11749,28  -13300 
Renteindtægter Indtægt  1639,86  1701,32  1400 

Ledelsesudgifter - beklædning, kørsel, gaver Udgift  -26320,99  -12770,46  -12000 

Spejderhytten -  forventet lokaletilskud: 28 586 kr. Udgift  -44836,64  -76421,41  -39500 

Materiel Udgift  -31368,60  -9011,02  -12000 

 
Samlet resultat 

 
 -63081,12 

 
 -10595,21 

 
 -24104 

 

 

 

 

 

  



 
Bilag 4 

Oversigtsbudget 2018  
  Realiseret 2017 Budgetteret 2018 

Medlemsindbetalinger Indtægt 115784,87 147000 
Korps- og divisionskontingent Udgift -41632,50 -50000 

Tilskud Indtægt 112325,50 95315 
Justering af tilskud tidligere år Udgift -9080,00 -4380 

Kurser og ledertræning Udgift -13197,44 -25000 

Arrangementer og salg Indtægt 33992,00 31500 
Banko, Lodsedler, Sankt Hans Udgift -11614,71 -12000 
 Overskud 22377,29 19500 

Ture og lejre Indtægt 98315,00 52000 
 Udgift -212783,10 -102600 
 'Underskud' -114468,10 -50600 

Spejderarbejde - møder, mærker, tørklæder Udgift -27263,91 -37000 

Administration - møder, internet, bank Udgift -7040,46 -10000 
Renteindtægter Indtægt 1639,86 1500 

Ledelsesudgifter - beklædning, kørsel, gaver Udgift -26320,99 -20000 

Spejderhytten Udgift -44836,64 -49000 

Materiel Udgift -31368,60 -21000 

 
Samlet resultat 

  
-63081,12 

 
-3665 
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