
 

Grupperådsmøde i Kastrup Søspejder 

30. januar 2019 

Til stede: Peter (Storms far), Michael (Gustav og Laurits far), Ole (Divisionsrepræsentant og 

ny leder af spejderne), Anders (spejder), Martin N. (klan og ung i bestyrelsen), Allan (leder af 

spejderne), Bjarne (leder af spirerne), Peter N. (Anders og Martins far og formand), Mimoun 

(Adams far), Solvei (leder af ulvene), Arvid (tidl. leder), Jesper (kasserer), Rikke, (Frederik P’s 

mor), Kåre (Esters far og bestyrelsesmedlem), Henny (leder af ulvene), Andreas (spejder og 

ung i bestyrelsen), Martin (sø-kyndig), Poul-Henrik (kandidat til kassererposten), Mette 

(revisor) 

1) Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Peter N. 

Referent: Solvei 

2) Beretning – bestyrelse og spejderne fortæller fra 2018 

Gruppen (Peter N.):  Travlt år, mange spejder, lukket for tilstrømning, stor arbejdsbyrde på 

ledere, få flere leder med (Gerhard var ansvarlig for at finde og blev selv leder), tak til dem 

der kommer og hjælper, stålbåd, der skulle bruges, blev solgt, da der var for dyrt at sætte 

den i stand, tur med svenskere (omtalt i Tårnby Bladet), ingen store katastrofer der 

ødelægger bådene, lever af midlerne fra Tårnby kommunen -> der bliver ændrede regler om 

støtte 

Ulve/Mini (Henny): Sidste år, 1. kvartal – pionermærke, lege, førstehjælpsmærke (med 

støtte af Gerhard der er læge), tur til Kronborg, 2. kvartal – gør bådene klar til sejlads og 

sejlads, 3. kvartal – sejlads, forældre kom og hjalp til, 3. kvartal – weekendtur med Alingsås 

søspejdere med støtte fra kommunen, sejlede om Middelgrundsfortet og overnattede på 

Flakfortet, skattejagt, søspejdergruppen Fribytterne hjalp med både og bådførere, 4. kvartal 

– bålkokmærke, knivmærke og ømfodsprøve og spejdernavne, møde om at være en god 

kammerat, juletur 

Junior (Bjarne): 15 juniorer, kan ikke være flere, skal lære selv at sejle, 3 både ude ad 

gangen, vedligeholder selv deres både, de har flere pligter, de skal deltage i, deltog i løb 

sidste vinter, svært at finde tid for mange, tror og håber at forældrene prøver at reservere 

den weekend, hvor man sætter både i stand, lånte spejderskibet Ran og sejlede fra 

Svanemøllen til Skanør (Sverige) på en dag, og så nordpå næste dag, tur til Flakfortet, mange 

kan klare sig på båden, nogle gange svært at få dem fordelt så de alle sammen tager ansvar, 

bådene op på land, svært med masterne, hygger med pizza og sodavand til sidst, juletur – 

løb i skov, natløb, 5 rykkede op til spejderne og 3 kom fra ulvene, tager tovværksmærke og 

lærer søvejsregler 

Spejder/Trop (Allan): 11 spejder, 3 er faldet fra efter nytår, går og passer sig selv, sejler 

meget selv, gør klar til kapsejlads og fartøjsfører 2, sejlede selv op til Klampenborg til en 



weekendtur, gode til at være med i fælles ture (Flakfortet og juletur), samarbejder med 

Fribytterne, at lakerer bådene tager tid, Ole kommer og kigger med om tirsdagen (behov for 

praktisk erfaring for at sætte søspejd i gang i Dragør + repræsentant for Divisionen) 

Forældre: tak til lederne 

3) Regnskab 2018 til godkendelse 

Kassereren (Jesper) vil gerne have, at en anden overtager 

Poul-Henrik vil gerne overtage 

Jesper uddeler en kopi af regnskabet for 2018 

Mette (revisor) har været med til at tjekke regnskabet 

Jesper gennemgår regnskabet:  

 Indtægter 

o DDS medlems- og divisionskontingent tager noget af medlemskontingentet 

o Medlemskontingent passiv: nogle betaler stadig, selvom de ikke deltager 

mere 

o Tilskud fra kommunen 

o Lokaletilskud: vedligholds-støttepenge fra kommunen, bådene er ligesom små 

”klubhuse” 

o Ingen sponsorater 

o Søgt midler til Alingsås spejdertur (initiativpulje), brugt i ture og lejre 

o 2 både blev solgt – 1 båd blev købt 

o Salg af lodsedler  

o Deltagerbetaling: betaler når de skal på tur 

o Diverse indtægter: penge til gode hos Heller (bådudstyrsbutik) 

 Udgifter 

o Vedligeholdelsen af både er meget dyr 

o Hytteleje og bådpladsleje: på tur 

o Transportudgifter: uddannelsesmarked i Århus 

o DDS materialer: mærker osv. fra Spejder Sport 

o Aktiviteter diverse: sponsoreret til rafter 

Der er registreret et udlæg på 7000 kr. for indkøb af påhængsmotor via Sct. Georgs fonden. 

Kvittering og penge fra fond er ikke afregnet i 2018. Justeret i budget for 2019 

 Balance 

o I banken 

o Fra DDS 

o Medlem stopper efter 2 måneder selvom de har betalt kontingent 

o Kortbetaling går direkte til bank 

o Udlæg – det der mangler 



Hvordan ser regnskabet ud? Det ser fint ud. Men hvis der sker noget (købe nyere både, store 

skader, bådene er gamle, omhyggelig vedligeholdelse, udfordring i hytten, bådepladserne 

betaler vi ikke lige nu), skal der lægges mange penge ind, der ikke altid kan betales tilbage af 

en fond. Ser pænt ud i forhold til de tidligere år (pga. salg af båd) 

Tak til kassereren 

4) Behandling af indkomne forslag 

Peter N. har ikke fået nogle forslag 

5) Planer for 2019 

Hurtig runde for at præsentere hinanden 

Fælles tur til Middelgrundsfortet i foråret. 

Ulve/Mini (Henny): Meget livlige, have et møde om at ikke at være for voldsomme ved 

hinanden, knob og kompas, skal til Pandaløb som sidste år, 1. hjælp, samarbejde med 

Lersøpark spejder, tage pionermærke hos dem, Lersøpark kommer til optimist sejlads hos os 

i en weekend, hjælp fra forældre til at sætte optimister i stand, sejlads fra maj af, sommertur 

er planlagt (29. juni til 1. juli), delt op i patruljer (arbejde sammen og hjælpe hinanden) 

Junior (Bjarne): skal til at lave nye patruljer (besværligt: mange vil være skipper og være 

sammen med deres venner), tur med både til Helsingør, forsøger at have bådene klar meget 

hurtigt, ekstra sejlads i optimistjoller om tirsdagen, rykker ikke mødet til onsdagen, planer 

om mindre søndagsture (ikke i programmet men ringer/sms’er dagen før ift. vejret), 

sommertur i uge 32 med Ran (blev aflyst sidste år pga. for få tilmeldte), mindst 4 tager 

fartøjsførerprøve i foråret. 

Spejder/Trop (Allan): I 3 aldersgrupper, arbejder hårdt på at få en ekstra båd i vandet, skal 

sætte 3 Svendborgjoller i stand, arbejder på fartøjsfører af 2. og 3. grad, de må selv 

bestemme, hvad de vil lave, vil bygge hjul på en optimistjolle for at sejle på land, en vinder af 

mange kapsejladser kommer måske igen for at lære dem kapsejlads og at bruge spiler, VHF 

kursus, kapsejlads med Fribytterne, vil gerne have GPS udstyr (finde selv fond), deltage i 

søspejderweekend Ørholm 

Finde en 6. plads i havnen 

6) Budget og kontingent 2019 

Med i udleveret resultatopgørelse 

Jesper gennemgår budget for 2019 

 Beregnet medlemskontingent 

 Tilskud fra kommunen ved vi allerede hvad vi får af 

Ønske om at sætte kontingentet op. Bestyrelsen blev enig om en stigning på 10 % (275 kr. i 

kvartalet). Ingen modsiger i grupperådet. 



Godkendelse af budgettet, godkender også kontingentstigning.  

7) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer og valg til bestyrelsen 

Leder i bestyrelsen 

Peter N. foreslår, at alle lederne er med i bestyrelsen. Ole minder om, at korpset siger, at der 

skal være lige så mange uniformerede som civile. Poul-Henrik siger, at forældre og spejder 

skal være ligeligt fordelt.  

Der kommer normalt ikke mange forældre til grupperådsmødet og er med til valg af 

bestyrelsen. 

Peter siger, at alle lederne må have lov til at være med i bestyrelsen, det er dem, der gør det 

meste. Det er dem, der er frivillige, og det er hårdt ikke at kunne være med til de vigtige 

beslutninger i bestyrelsen. Mette foreslår, at nogle leder bliver valgt som repræsentanter, og 

at de andre bliver inviterede til bestyrelsesmødet uden at have stemmeret. 

Bjarne foreslår, at de unge ledere kommer ind i ”unge” kategorien. Henny foreslår, at hver 

gren har en stemmeret og dermed en repræsentant.  

Poul-Henrik siger, at demokratiet i gruppen kan ske nemt. Rent retsmæssigt er det 

bestyrelsen, der hænger på de forskellige ting, fx skal skrive under på 14 dage, så er det 

svært, hvis bestyrelsen er meget stor.  

Ole siger, at vi vælger for 2 år, så de, der blev valgt sidste år, er stadig i bestyrelsen i år. 

Spørger ind til hvem af lederne, der rent faktisk stadig vil være med i bestyrelsen.  

Spørger lederne, om der er nogen der vil trække sig – ingen  

Forslag: Valg af 3 leder i bestyrelsen -> godkendt 

Forslag: Valg af 1 leder der repræsenterer hver gren -> godkendt 

Henny, Bjarne og Allan er lederrepræsentanter i bestyrelsen, valgt for 2 år (2019 til 2021) 

Alexander er stadig i bestyrelsen som gruppeleder (2020) 

Unge i bestyrelsen (3) 

Andreas og Arvid er ungerepræsentanter i bestyrelsen, valgt for 2 år (2019 til 2021) 

Martin fortsætter i bestyrelsen til 2020 

Forældre i bestyrelsen (3) 

Kåre fortsætter i bestyrelsen til 2020 

Ingen andre forældre er interesseret. 

Formand 

Peter fortsætter i bestyrelsen til 2020 



Kasserer 

Poul-Henrik præsenterer sig selv og stiller op som kandidat. 

Poul-Henrik bliver valgt som kasserer i bestyrelsen til 2021 

Den nuværende kasserer fortsætter arbejdet til bankoverdragelsen og andet papirarbejde er 

ordnet. 

Søkyndig 

Martin forklarer, at han er inspektør på bådene og tjekker, at de alle sammen kan blive sejlet 

i. Sørger for at der er årlige underskrifter til forsikring. Har været på kursus, men har ikke 

hørt om noget kursus siden dengang. 

Kåre er kandidat, men vil først finde ud af, om der er noget, han kan. Følger med Martin 

(søkyndig) i starten, så han ved, hvad der skal gøres. Martin vil meget gerne vil være mentor 

i sejlsæsonen. Kåre får nogle lister af Martin, som han kan bruge. 

Kåre bliver valgt som søkyndigt medlem i bestyrelsen til 2021 

8) Valg af repræsentanter til Korpsrådet (2) og Divisionsrådet (5) 

Alexander og Henny var tidligere 

Solvei og Henny bliver valgt til Korpsrådet 

Bjarne, Henny, Martin N, Kåre, Allan bliver valgt til Divisionsrådet (24. april) 

9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Mette bliver valgt som revisor til 2020 

Peter (Storms far) bliver valgt som revisorsuppleant til 2020 

10) Eventuelt 

75-års Jubilæum: Der skal ordnes noget, så gruppen kan fejre jubilæum. Bjarne har gode 

ideer, som han vil dele med den gruppe, der skal driver det. Lederne kan deltage i 

forberedelserne. Bestyrelsen vil bakke op med ideer. Mette foreslår, at Henny skriver ud til 

forældrene for at spørge om, hvem der vil være med i en sådan jubilæumsgruppe.  

Alle fra bestyrelsen husker at give deres mail til Henny. Peter opretter en Doodle for at 

planlægge de næste bestyrelsesmødedatoer. 

 

Divisionsrepræsentant (Ole):  

Divisionsledelsen satser i 2019 på to konkrete tiltag: 

1) Senior Hype - gang i seniorarbejdet 



2) Ledelsesdag med inspiration til alle styrelser og spejderledere (22. juni 2019, mere 

information følger) 

Begge tiltag vil være "ben at gå på" frem mod en divisionssommerlejr i 2020 (som endeligt 

besluttes på divisionsrådsmødet 24. april i år). 

Vi vil gerne bede om gruppernes ønsker og idéer til ledelsesdagen - hvad har jeres gruppes 

ledere og styrelse brug for eller lyst til, at det skal handle om? 

Derfor vil vi gerne have lov at besøge jer på første eller næste ledermøde eller 

styrelsesmøde, så vi kan få lov at høre jeres bedste idéer og hvad I helst vil lave på en dag for 

ledere og styrelse. 

Derudover sender vi et lille spørgeskema til ledere og styrelse, hvor man også har mulighed 

for at fortælle om sine idéer og ønsker. 

Vi håber at se jer på divisionsrådsmødet. 

__________________________________________________________________ 

Divisionen står i øvrigt også for Skæg og Blålys samt fælles tropsmøder for alle divisionens 

tropsspejdere. 

Divisionsturnering i foråret og grenturer i efterår. Meget få seniorgrupper er velfungerende. 

De fleste er mere til fest. Division vil køre noget mellem seniorerne på tværs af grupperne..  

 

 


