
 
Forældremøde med generalforsamling 

Referat 
 

Onsdag d. 22. februar 2023  
afholdes forældremøde med generalforsamling  

kl. 18:30 – 19:00 i Spejderhytten.  

Der serveres kaffe, te, saft og kage 

 

• Velkommen ved Karina. (7 børn repræsenteret + 3 leder/grupperådsbørn) 

• Valg af dirigent og referent. Karina valgt til dirigent og Dina valgt til referent. 

 

• Fremlæggelse af regnskab ved Dina Kjerkegaard. Vi kommer ud af 2022 med et 
underskud på knap 20.000 kr. Vi har brugt ca. 10.000 kr. ekstra i 2022 på el og 
vores sommerlejr har været dyr. Der er penge på kontoen, men vi skal være 
opmærksom på forbrug i 2023 for ikke at fortsætte med underskud. Kontingent 
er sat op i 2023. 

 
1. Valg af Grupperåd:   

a. Kasser; Dina Kjerkegaard valgt 02.22 (ikke på valg)  
b. Gruppeleder; Karina Wagner valgt 02.22 (ikke på valg)  
c. Grupperådsformand; Ivan Tegllund valgt 02.22 (ikke på valg)  
d. Medlem Ulrich Krogh valgt 02.22 (ikke på valg) 
e. Medlem Brian Rosendal valgt 02.19 (på valg)  

Michael Benn (far til Nora) er valgt som nyt grupperådsmedlem. 
f. Medlem XXXXXX - Vi har plads til flere medlemmer fra forældregruppen. I 

må meget gerne skrive til Karina, hvis I har lyst at melde jer.  
Ingen ønskede at stille op. 
 

2. Valg af 2 revisorer:   
a. Johnni Prehst (på valg)  

Torben Christensen (far til Sia) valgt som ny revisor. 
b. Mette Nielsen (på valg) 

Mette blev genvalgt, da ingen andre ønskede at stille op som revisor. 

 



3.   Evt.  
a. Der bliver spurgt til traditioner i gruppen. Vi afholder sommerlejr i 

maj/juni for hele gruppen og weekendlejr i november.  
I april deler vi poser ud, som er en god måde at tjene penge til gruppen. 
Og i juni deltager vi i sommerfesten i Stouby, hvor vi ligeledes tjener 
penge til gruppen. 
To gange om året (forår og efterår) afholder vi arbejdsdag ved 
spejderhytten. 

b. Der bliver spurgt til mærker. På https://xn--mrkelex-mxa.dk/ 
(Mærkelex.dk) kan man finde mærker til mange sjove ting, f.eks. Tørklæde 
i 365 dage, 12 x shelter mm. Disse mærker skal forældrene som 
udgangspunkt selv betale. 
Og så arbejder spejderne med nogle mærker i det fastlagte program. 
Disse mærker og årsmærkerne betaler gruppen.  
Lederne har styr på disse mærker, så er du i tvivl, så spørg din leder. 

c. Klanen (gamle spejderledere, der mødes ca. en gang om måneden og 
tager på tur og hygger) tjener penge til Klanen ved at hjælpe på festivaler 
med at lave burgere. Det er arrangeret af Flemmingspejderne 
(https://flemmingspejderne.dk/?page_id=921). Hvis der skulle være 
forældre, der kunne tænke sig at høre mere om opgaven og gerne vil 
hjælpe med at tjene penge til spejdergruppen, er I meget velkommen til at 
kontakte Karina. 

                 
 

Tak for fremmødet   
Med venlig hilsen Grupperådet  

  
 

 

https://mærkelex.dk/
https://flemmingspejderne.dk/?page_id=921

