
    

Udkast Grupperådsmøde/generalforsamling Kastrup Søspejder 8. februar 2023 

 

Deltagere: Dorthe, divisionschef Amager Division; Allan, juniorleder; Halfdan, juniorleder; Peter, formand; 

Poul-Henrik, kasserer; Bjarne, trops- og klanleder; Line, ulveleder; Signe, tropsleder; Magdalena, klan; 

Nanna, klan; Rikke, grupperevisor; Troels, far til Carl M; Henny, ulveleder. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Peter blev valgt som dirigent og Henny som referent. 

2. Beretning fra bestyrelse og afdelinger 

Formanden sagde, at der var kommet mange ledere, og at de gjorde et godt stykke arbejde. Og at vi har 

rigtig mange medlemmer. 

3. Regnskab 2021 til godkendelse 

Regnskabet blev grundigt gennemgået af Poul-Henrik, og efter nogle spørgsmål blev det godkendt. Og 

endnu engang opfordres alle til at betale kontingentet med Dankort, da f.eks. Mastercard og andre kort 

kan koste os op til 12 kr. i gebyrer. 

4. Budget til godkendelse 

Budgettet blev gennemgået og vedtaget. 

 5. vedtagelse af kontingent + 6. Indkomne forslag 

Kontingent blev diskuteret sammen med indkomne forslag, da der var flere forslag til, hvordan 

kontingentet skulle være. Lang diskussion om, hvordan vi bedst kunne fremtidssikre Kastrup Søspejder i 

lyset af, at vores Svendborg Seniorer joller er meget gamle (fra 70-erne) og trænger til udskiftning. Der var 

forslag om procentvis stigning afhængig af inflation, dvs. indeksreguleret på samme måde som 

korpskontingentet bliver det. Og forslag om en stigning på 100 kr. i kvartalet, så man kan spare op til nye 

Svendborg Senior joller. Det blev så til en afstemning om hhv. 50, 75 eller 100 kr. i stigning. Der var flertal 

for en stigning med 100 kr. i kvartalet. De ekstra kontingentpenge skal gå direkte ind på kontoen 

”hensættelser til nyindkøb”. Der er et projekt ”Bådfonden” i gang igen , som med midler fra fonde vil prøve 

at få bygget nye Svendborgjoller. Og hvis alt går som forventet, kan man få en ny Svendborgjolle for en 

egenbetaling på beregnet 75.000 kr. Kastrup Søspejder vil lægge billet ind på 4 nye Svendborgjoller.  

7. Vedtagelse af udviklingsplan 

Udviklingsplanen blev vedtaget. 

8. Valg til bestyrelsen samt divisions- og korpsråd + 9. Valg af revisor + 10. valg til divisions-og korpsråd 

Bestyrelsen: 

Formand: Peter H. Nielsen 

Kasserer: Poul-Henrik Appelqvist, genvalgt 

Søkyndig: Kåre Tofte, genvalgt 



    
Ledere:  Allan M. Skov 

 Bjarne Gislason 

 Henny M. Scheurer 

 Gerhard Tiwald, nyvalgt 

Unge: Nanna V. Rosberg, trop 

 Magdalena Tiwald, nyvalgt  

Forældre: Line Jarvig, Magnus’ mor 

 Tobias Tessmer, Henris far 

Revisor: Rikke P. Kepp, Frederik og Viktorias mor, genvalgt 

Divisionsråd: 

 Poul-Henrik 

 Rasmus 

 Magdalena 

 Bjarne 

 Henny 

Korpsråd: 

 Bjarne 

 Henny 

Hvis nogen ikke kan deltage i divisionsråds- eller korpsrådsmøderne, kan andre deltage i stedet. 

Divisionsrådet er for alle de blå spejdere på Amager, mens korpsrådet er med deltagere fra alle blå 

spejdere i hele Danmark. 

11. Eventuelt 

Peter spurgte, om vi ville være interesseret i at få en brugt pavillon nede ved bådgården. Den kunne evt. 

stå der, hvor der er roser. Måske har Tårnby Kommune nogen, de skal af med. Det ville ulvelederne rigtig 

gerne have, til når det er dårligt vejr. Peter er på sagen.  

Og Troels bad om en udmelding om sommerlejr, så man kunne planlægge deltagelse for sine børn. 

                

 

 

 

 

 


