
Referat af generalforsamling med forældremøde d. 23.02.22 kl. 17:00 – 19:00 

Referent: Karina Wagner 

 

1. Velkomst ved Karina. Valg af dirigent; Dina og referent; Karina.  

 

Der skal lyder en stor opfordring herfra om at vi skal finde 3 nye spejderledere 
da vi har 2 som stopper når sæsonen er slut.  

Det er sådan at man som spejderleder påtager sig at tage del i planlægning af 
spejdermøderne for ½ år af gangen, så møder man selvfølgelig op hver onsdag 
i 2 timer og laver de planlagte aktiviteter sammen med børnene og de andre 
ledere.  

Der kommer ca. 2 weekend lejrer som man også er en del af planlægningen til, 
men for det meste og det vigtigste er man bare med til at give disse skønne 
børn en masse gode oplevelser. 

 

Der er lang jule- og sommerferie + skolernes fridage og mindre ferier.  

Der er mange muligheder for at komme på kursus og uddannelse gennem 

KFUM-spejderne så man er klædt godt på til det at være spejderleder. 

Som spejderleder bliver man inviteret ind i en kreds af ledere og lignende i et 

stort fællesskab med mulighed for mange oplevelser, både med børnene og de 

andre ledere.  

Som spejderleder står man aldrig alene, man har en masse vejledning og hjælp 

via KFUM-spejderne i Danmark og de andre ledere i staben.  

Jeg er nødt til her i aften at pointerer at finder vi ikke disse 3 spejderledere 

indenfor den næste måned så starter vi en afvikling af spejderarbejdet for 

børnene.  

I kan her i aften og den kommende måned overveje om der er nogen af jer 

forældre, eller en i jeres omgangskreds som har lyst til dette.  



I den kommende tid er i velkommen til at få en snak med en af grupperådets 

medlemmer eller en af spejderlederne for at finde ud af om det er noget for 

jer.  

Det vil være en stor fordel for jer at starte op her inden sommerferien så man 

er en del af planlægningen og har mulighed for at mærke om det er noget og få 

mulighed for at se hvad det har været indtil nu. 

Praktisk så skriver eller ringer i til Karina Wagner 25 53 57 13 eller 

gruppeleder@stoubyspejder.dk 

 

2. Fremlæggelse af regnskab ved Dina Kjerkegaard; Året 2021 gav en 
underskud på 116,- det er vi da stolte af, det er godt arbejde at være så 
tæt på at det gik op. Og egentlig er der også nogle enkelte regninger som 
ikke altid når at komme til betaling i det indeværende år. Vi har i starten 
af 2022 over 70.000 kr. på kontoen så vi har en god økonomisk situation.  

 

3. Spejderne fortæller om året der er gået; Brian og Junior og trop 
spejderne er ikke helt så mange 3 stk. De øver knob og pionering.  

Jette, Pernille og Ulve spejderne er 18 stk. De har arbejdet med kirkemærke og 
besøgt kirken, været ved Daugård strand og et mærke som hedder “jeg kan 
selv”, hvor de både lavede hårelastikker og biler. Så var der hulemærket med 
hulebyggeri. Nu går de i gang med gartnermærket. Hans, Rene’ og 10 bæver 
spejderne har været ved Daugård strand og arbejdet med mærket madeventyr 
og æbler som tema da det var i æbleskoven.  

De er alle sammen så seje til at turde noget nyt og ellers er det en masse leg. 
“Learning by doing” 

 

4. Valg af Grupperåd:   

Kasser; Dina Kjerkegaard valgt 02.20 (Dina er genvalgt)  

Gruppeleder; Karina Wagner valgt 02.20 (Vælges blandt lederne d.23.03.22)  

Medlem Ivan Tegllund valgt 02.20 (Ivan er genvalgt)  

mailto:gruppeleder@stoubyspejder.dk


Medlem Brian Rosendal valgt 02.19 (Brian er genvalgt)  

Medlem nyt medlem er Ulrich Krogh.  

 

5. Valg af 2 revisorer;   

Johnni Prehst (er genvalgt)   

Mette Nielsen (modtager helst ikke genvalg) Vi ønsker os at der er 
en ny som melder sig som revisor, det er et møde i starten af året når 
regnskabet er færdigt og ellers fri resten af året.  

 

6.  Evt. Der er forslag fra forældre til at lave en form for jobbank til at 
hjælpe lederne fremadrettet, det vil grupperådet arbejde videre med. 

                 

Vi har poseuddelig d. 2. april kl. 9:00 ved hytten husk at komme sammen med 

jeres børn og hjælpe dem den dag med at tjene penge til en masse dejlige 

spejderaktiviteter i 2022 


