
 

 

 

Møde: 

 
R å d s m ø d e  R E FE R A T 

 

Dato: 

 

10. marts 2019 Tid: 11:00 

Sted: FDF center Sletten - Bøgedalsvej 16, 8680 Ry. 

  

 

Mødeleder  Christina 

 

Deltagere: 

 

-/- 

 

Afbud:          

 

-/- 

Referent: Boas Eiriksson 

Punkt 1  

Emne: Valg af dirigent og referent. 

Referat: 
- Christina er i forslag som dirigent. Valgt.  

- Boas Eiriksson er i forslag som referent. Valgt 

- Grupperådsmøde 2019 indbydelse er udsendt med indkaldelsen og vedhæftet i Appendiks A 

- Christina konstaterer at rådsmødet er rettidigt indkald den 14. februar og dermed overholdes 

3 ugers fristen.  

Punkt 2  

Emne: Beretning fra bestyrelsen og lederne. 

Referat: 
- Gruppestyrelsens beretning 2019-2020 er udsendt med indkaldelsen og vedhæftet  

- Bestyrelsen: 

o Bestyrelsens funktion forklaret, ansvarsområder, det økonomiske og support til 

spejderledere. 

o Bestyrelsen præsenteret.  

- Lederne 

o Får første gang i flere år er plads til flere spejder i alle grene  

o Skanderborg spejdergruppe er en stor og attraktiv forening i byen  

o Mangel på enkelte lederposter 

o Ny hjemmeside 

 



 

 

Punkt 3  

Emne Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. 

Referat: 
- Regnskab er udsendt med indkaldelsen og vedhæftet i Appendiks B. 

- Sidste år er der investeret i en trailer og lagt til udgifter til bålplads ved Vestermølle.  

- God balance imellem indkomst og udgift, årets resultat blev til 3.485,98kr. 

- Årsregnskab godkendt.  

Punkt 4  

Emne: Behandling af indkomne forslag.  

Referat: 
- Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før mødet. 

- Ingen forslag modtaget. 

Punkt 5  

Emne: 
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder forelæggelse af gruppens udviklings-

plan med hovedindsatsområder for indeværende år og beslutninger i øvrigt om gruppens udvik-

ling, spejderarbejde m.v. 

Referat: - Johanne præsenter handlingsplan til 2019.  

- Udvikling af børn lederbørn-unge leder uge ved de 7 områder af spejdermetoden i 2019 som 

er præsenteret i vedhæftet handlingsplan, Appendiks D. 

o Børn leder børn – unge leder unge  

o Friluftsliv 

o Ledelse 

- I 2020 vil vi gerne ud på en fælles sommerlejr. Fra familie spejder til klanen. Hvorhen og 

hvornår vides ikke endnu. 

- Feedback fra den nye hjemmeside eftersøges 

- Handlingsplan godkendt 

Punkt 6  

Emne: Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent. 

Referat: - Kjeld præsenterer budget til 2019, er udsendt med indkaldelsen og vedhæftet i Appendiks E.  

- Spejdergruppens formål er ikke at generere overskud og derfor er 2019 budgetteret med et 

mindre underskud. 

- Kontingent satser for Skanderborg gruppe: 

Spejdere og leder: Kontingent: 

Spejdere – inkl. 2 gruppeture 1.200 kr. årligt 

Leder med ledererklæring 75 kr. årligt 

Familiespejd 400 kr. årligt 



 

 

- Grundet sund økonomi er der ikke lagt op med at ændre i eksisterende kontingent.  

- Budget og kontingent vedtaget. 

Punkt 7  

Emne: Valg til bestyrelsen. Herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

Referat: - Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlem er udsendt med indkaldelsen og vedhæftet i 

Appendiks F.  

- Torben tilbyder at træde ind i formansporten. Torben er valgt 

- Stine og Søren træder ud af bestyrelsen. 

- Andreas Johansen og Anne Olsvig Boilesen er nyvalgt som forældrerepræsentant. 

- Kjeld genvalgt som kasser 

- Boas Eirikson er genvalgt 

Punkt 8  

Emne: Valg af unge medlemmer (mellem 15 og 24 år) til bestyrelsen. 

Referat: - Emilie Vindfeldt-Bottke er genvalgt 

Punkt 9  

Emne: Valg af ledere til bestyrelsen. 

Referat: - Jeanette P. Ulriksen er genvalgt 

- Erik Brofelde er genvalgt 

Punkt 10  

Emne Valg af to medlemmer til Korpsrådet og fem medlemmer til Divisionsrådet. 

Referat: Følgende medlemmer er forslået og valgt: 

Divisionrådsmedlem: 

- Emilie Vindfeldt-Bottke 

- Dorthe Iversen 

- Boas Eiriksson 

- Torben Hansen 

- Johanne Hardervig 

Korprådsmedlem: 

- Jeanette Ulriksen 

- Julia Buur 



 

 

Punkt 11  

Emne Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Referat: Ole Taankvist er genvalgt som revisor og Trine Isø er genvalgt som revisor suppleant. 

Punkt 12 

Emne: Eventuelt. 

Referat: Johanne fremlagde ønske om 3 nye arbejdsgrupper, hvortil der ønskes frivillig hjælp fra for-

ældre:  

- Arbejdsgruppe til sommerlejr 2020 

o Kjeld Krabsen, Merete Brask Vial, Heidi Gjesager Thusgaard 

- Udarbejde plakat med reklame for DDS gruppen i Skanderborg til opsætning på skoler mv. 

o Nickolaj Isø 

- Holde Facebook opdateret 

o Bendt Olsvig 

Arbejdsgrupperne er stadig åbne for tilmelding og der er stadig mulighed for at byde ind for nye 

medlemmer. 

 

  



 

 

Appendiks A 
 
Det Danske Spejderkorps  
Skanderborg Gruppe  

Grupperådsmøde (forældremøde/generalforsamling)  

Søndag den 10. marts 2019 kl. 11.00 – 12.00 på Det 

ny Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry.  
Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år.  
Støt op om spejderarbejdet i Skanderborgs spejdergruppe. Du kan gøre det ved at møde op til den 
årlige generalforsamling (grupperådsmøde – som vi kalder det som spejder). Ved mødet har du mulig-
hed for at møde spejderlederne og bestyrelsen, samt tale med de andre forældre.  
Grupperådet er gruppens generalforsamling. På det årlige grupperåd vælges bestyrelsen.  
I vores spejderarbejde lægger vi stor vægt på forældrenes indflydelse, derfor ønsker vi mindst 5 foræl-
drerepræsentanter i bestyrelsen.  
I år er der to forældre, der ønsker at udtræde af bestyrelsen, vi har derfor plads til 2 nye.  
Har du lyst til at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, vil vi gerne høre fra dig inden generalforsam-
lingen.  
Vi holder normalt 5 bestyrelsesmøder og 1 arbejdsdag om året – se vedlagte beskrivelse af jobbet.  
Vi har i år valgt også at lægge beretningerne, udviklingsplanen, gruppens regnskab for 2018 og budget 
for 2019 på gruppens hjemmeside www.dds-skanderborg.dk, du finder dem under den 10. marts i ka-
lenderen.  

Dagsorden  
1. Valg af dirigent og referent.  

2. Beretning fra bestyrelsen og lederne.  

3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 
dage før mødet.  

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder forelæggelse af gruppens udviklingsplan 
med hovedindsatsområder for indeværende år og beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spej-
derarbejde m.v.  

6. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af kontingent.  

7. Valg til bestyrelsen. Herunder fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Der skal nyvælges 
mindst 2 forældrerepræsentant til bestyrelsen.  

8. Valg af unge medlemmer (mellem 15 og 24 år) til bestyrelsen.  

9. Valg af ledere til bestyrelsen.  

10. Valg af to medlemmer til Korpsrådet og  

fem medlemmer til Divisionsrådet.  

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

12. Eventuelt.  
 
Vi glæder os til at se jer.  
Med spejderhilsen  
Bestyrelsen  
  



 

 

Bestyrelsen  

Formand Søren Poulsen (ønsker at udtræde af bestyrelsen) 

Kasserer  Kjeld Krabsen (villig til genvalg)  

Forældrerepræsentanter  Signe Gammeltoft-Pedersen (ønsker at udtræde)  
Boas Eirikson (villig til genvalg)  
Torben Hansen  
Stine Wonsild  

Ung i bestyrelsen  Emilie Vindfeldt-Bottke (villig til genvalg)  
Thomas Janik Christiansen  

Gruppeleder  Johanne Hardervig  

Ledere i bestyrelsen  Jeanette P. Ulriksen (villig til genvalg)  
Erik Brofelde (villig til genvalg)  
Dorthe Iversen  

Revisor Revisor Supple-
ant  

Ole Taankvist (villig til genvalg)  
Trine Isø  

Ledere i de enkelte afdelinger  

Foråret 2019: Ledere:  Hjælpere:  
Familiespejd  Birgitte Maegaard Larsen 

Mille Appelby Lorenzen  
Laura Amalie Maegaard Larsen  

Mikro  Lis Meisner Rasmussen  
Carsten Hammer Andersen  
Henrik Dan Hillebrandt Müller  
Mette Brink Dalsgaard  

Freja Nygaard Kjeldsen Hansen  
Christina Roesen Wahl  

Mini  Mogens Manøe Møller  
Anita Pedersen  
Lene Janik Pedersen Anders Otto Lund Søgaard  

Junior  Palle Lorenzen  
Mathias Spejlborg  

Trop  Dorthe Iversen Nina N.S.C. Kjeldsen Hansen  
Marianne Ravn  

Klan  fælles ledelse  

Gruppeleder Johanne Krukow Hardervig 

Gruppeass Erik Brofelde  
Jeanette Pilt Ulriksen  
Mogens Buur 

 
  



 

 

Appendiks B 
 

Beretning for Skanderborg Gruppe 2018  
 
Gruppestyrelsen  
Endnu et spejder år er ved at runde af, og det er nu ved at være et år siden vi var ved at sne inde på Sletten. Året 
startede med to nye forældre repræsentanter i bestyrelsen: Stine og Torben. De blev hurtigt sat ind arbejdet og på-
tog sig hver især nogle opgaver.  
Året, der er gået siden vi sidst mødtes på Sletten, har budt på en række kendte og tilbagevendende begivenheder.  
Vi har samlet skrald efter Sølund festivalen, der var et stort fremmøde af spejdere og forældre så arbejdet gik hur-
tigt. Vi var igen i år heldige med vejret og nåde ud i nogle hjørner af pladsen, hvor der ikke havde været samlet skrald 
i flere år. Vi er glade for at kunne hjælpe Sølund festivalen og så giver det også penge til spejder arbejdet.  
Igen i år havde vi en arbejdsweekend, hvor der blev ryddet op og gjort rent i spejderhytten. Der blev slæbt brænde, 
hængt hylder op og kørt på værdicentralen. Der var også tid til at få slebet og lakeret den ene trappe. Vi vil gerne 
sige tusind tak for den hjælp, der blev givet af så mange på dagen.  
En anden årligt tilbagevendende begivenhed er Vestermølle julemarked. Her står vi for udendørs aktiviteterne sam-
men med manden, der laver brændte mandler. Traditionen tro bager vi pandekager i sne og slud, regn og blæst. Vi 
havde vist det hele i år.  
Vi har fået den nye trailer og den står klar til forårets og sommerens ture. Det er dejligt ikke længere at skulle låne.  
Det er blevet besluttet i bestyrelsen, at det ene grupperum på Vestermølle skal udvides. Der er lavet tegninger og vi 
er i dialog med en tømrer. Så om alt går vel så står det færdigt en gang i foråret.  
Igen i år har forældrerepræsentanterne stået for forplejning til ledernes Nytårskur. En dag med planlægning af året 
og udveksling af ideer og erfaringer. Om aftenen er der fest med de tilhørende bedre halvdele. Her en lille opfordring 
til at lade de ”bedre halvdele ” melde sig under fanerne.  
Vi har i år sagt farvel til gode erfarne ledere, men vi har heldigvis også budt nye gode kræfter velkommen.  
Til sidst en stor tak til alle ledere og bestyrelsesmedlemmer, som hver uge er med til at skabe nogle helt fantastiske 
rammer for vores spejdere.  

 
Gruppeledelsen  
Vi vil gerne sige tusind tak for et væld af gode stunder med jeres børn i 2018. Der er blevet grinet, oplevet, udfor-
dret, haft undring og haft plads til nogle dybe samtaler ind i mellem. Det er en fornøjelse at følge dem på deres spej-
derrejse og udvikling fra gang til gang.  
Men det er ikke kun børnene, der er på spejderrejse. Det er vi voksne også! Vi bliver også udfordret, får grinet, un-
drer os og har plads til mange dybe samtaler under vejs. Til nytårskuren 2019 brugte lederne en del tid på at snakke 
om, hvorfor vi egentlig er spejdere og hvad den enkelte får ud af det. Det kom der mange spændende svar ud af – 
prøv at spørg dit barns spejderleder næste gang i ses.  
Selv om gruppen består af en fast kerne af erfarne ledere, er der altid plads til flere. Det har vi bevist i 2018, hvor vi 
har sagt velkommen i fællesskabet til en masse nye ledere. Lige nu mangler der specielt en eller to ledere til troppen 
mere (12-16 år) og en ekstra gruppeleder (leder af spejderlederne).  
Skanderborg gruppe er en del af Det Danske Spejderkorps. Det gør også at det ikke er os, der træffer alle beslutnin-
ger. F.eks. har korpset længe arbejdet på at få en ny hjemmeside op at køre, så vi kunne bruge den ude i grupperne. 
Derfor har spejderlederne brugt vintermånederne på at lægge tekst og materialer over på den nye hjemmeside, som 
er åben nu. Vi ved godt vi ikke er i mål og derfor vil vi også meget gerne høre fra jer, hvad I godt kunne tænke jer, var 
på den nye hjemmeside. Hvis I har ønsker eller idéer er I velkomne til at skrive til gl@dds-skanderborg.dk  
Vi har på vores lejre i løbet af året oplevet en stor forældreopbakning igen i år. Tusind tak for det! Vi glæder os hver 
gang vi skal på tur, men specielt på gruppeturen mærker vi det store fællesskab i gruppen. Efter sneboldkamp og 
udfordringer med at få alle fra Sletten, var det dejligt at holde oprykningstur efter sommerferien på Ryekol i dejligt 
vejr. Her var der tid i grenene, tid på tværs og ikke mindst til den store begivenhed for mange - oprykning til nye 
grene. Vi glæder os til flere gode ture i 2019.  



 

 

Alt i alt har 2018 været et godt og oplevelsesrigt år, hvor mange børn har oplevet at være spejdere. Vi vil I Skander-
borg gruppe dog gerne give endnu flere mulighed for at være spejdere – og chancen er der nu. Vi har for første gang 
i mange år ikke venteliste på nogle grene! Så spred gerne budskabet, at der nu er plads i Skanderborg gruppe.  
Tak for 2018 – vi glæder os til at møde jer til meget mere spejderi i 2019!  

 
Familiespejd  
I familiespejd leger vi spejderlivet ind. Vi har lavet samarbejdsøvelser, og klippet og klistret en del. I løbet af året er vi 
meget ude i naturen og snakke om dyrene og naturen. Vi skal i gang med at tage det første af de nye mærker der er 
kommet (familiespejd trøster).  

 
Mikro  
Mikro-grenen har for første gang ingen venteliste. Til gengæld har vi fået en del nye ledere, så der er mulighed for en 
masse nye aktiviteter. Vi er stadig ude så meget som muligt og tiden flyver bare afsted!  
Men selv om tiden flyver, når vi væres mål og giver plads til det gode fællesskab mellem børnene. Lige nu er der en 
fin aldersspredning på børnene, så der god harmoni i gruppen.  

 
Mini  
Team Mini er en flok glade unger fra 2-3 klasse. Vi har i løbet af året lavet mange skøre ting, men har også lært en 
masse. Vi kan nu bruge både kniv og sav rigtigt og ved hvordan vi passer på værktøjet og hinanden. Vi er blevet rigtig 
gode til at tænde bål, og skumfiduser over bål smager altid dejligt. Vi har også været på tur i den mørke skov uden 
sådan rigtigt at blive bange. Derudover har vi prøvet at lave noget pionering - dvs. bundet lange rafter sammen med 
sisal og flotte knob, som selv en trops-spejder ville blive misundelig over. Indendøre har vi arbejdet kreativt. hamret, 
banket, pudset og lavet fine ting i træ. Og ikke mindst en super hyggelig ryste- sammen overnatning på Vester Mølle 
med snoller og lidt firkantede øjne efter at have set en masse skønne børnefilm. Det er sjovt af være mini spejder.  

 
Junior  
Vi har i løbet af året gået efter at tage nogle af de nye mærker, som er kommet. Mærkerne er taget som forløb over 
flere møder. Spejderne har taget godt i mod det, så det vil vi fortsætte med i 2019. Vi har været på en en-dags over-
natning med flere discipliner indblandet i turen såsom: pak din egen rygsæk og bær den, orientering, madlavning 
osv. Vi havde også en fantastisk sommerlejr på Moselund spejdercenter med glade børn, trætte ledere og godt vejr, 
så alt var som det skulle.  

 
Trop  
Vi har nogle dejlige, glade og engageret spejdere, som er gode til møde op og deltager aktivt i møderne.  
Vi arbejder en del med patruljesystemet. Vi har særligt fokus på dette da vi har en meget ung trop. Vi arbejder også 
med samarbejde og selvstændighed.  
Sommerlejren skulle være gået til Houens Odde på centerlejr - men vi måtte desværre aflyse pga. manglende til-
meldte. Vi fik dog tilbudt at komme med juniorerne til Moselund. Så vi tog med dem og fik en rigtig god tur med 
masser af sol.  
Vi havde i en længere periode søgt efter en leder mere til troppen. Det lykkedes at få Marianne, som startede i trop-
pen efter nytår.  

 
Klan  
Klanen har i løbet af det seneste år forsøgt at få et større fremmøde til møderne, hvilket er opnået ved at have skif-
tende mødedage. Klanen skiftes til at planlægge møder, så de, der er vilde med mad på bål, kan planlægge dette, og 
de, der er vilde med indendørs planlægning, kan strukturere disse møder.  
Desuden er klanen gået fra en lederstruktur med to ledere, til en fælles, flad lederstruktur, hvor alle er ledere i lige 
høj grad. Dette betyder, at klanen også bliver mere synlig til ledermøderne, da klanrepræsentanten på ledermøder-
ne går på skift. 

  



 

 

Appendiks C 
 

 Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12-2018 

Note INDTÆGTER: 2018 2017 

1 Medlemsbaserede indtægter: 145.775,00kr  143.750,00kr  
2 Indtægter ture og lejre 72.416,00kr  132.192,50kr  
3 Kurser 22.435,50kr  21.890,00kr  
4 Andre indtægtsgivende aktiviteter 39.331,60kr  34.280,00kr  
5 Finansielle indtægter 2.137,54kr  2.244,09kr  
6 Diverse indtægter 9.152,39kr  62.098,26kr  

Indtægter i alt: 291.248,03kr  396.454,85kr  

UDGIFTER: 

21 Medlemsbaserede udgifter: 41.362,00kr  39.442,50kr  
22 Daglige spejdermøder: 14.571,68kr  13.305,95kr  
23 Ture og lejre: 98.660,78kr  198.319,29kr  
24 Kurser: 24.335,03kr  19.888,90kr  
25 Lederpleje: 7.051,85kr  4.702,09kr  
26 Gruppens udgifter: 52.384,58kr  45.221,92kr  
27 Varekøb og lotteri: 10.000,00kr  10.795,00kr  
28 Gruppens hytter: 29.205,45kr  47.477,91kr  
29 Administration 8.749,59kr  13.403,25kr  
30 Finansielle udgifter 1.441,09kr  94,58kr  

Udgifter i alt: 287.762,05kr  392.651,39kr  

Årets resultat: 3.485,98kr  3.803,46kr  

Balance pr. 31/12 

Note Aktiver 2018 2017 
41 Bankkonti og Likvider: 163.275,97kr  132.335,17kr  
42 Værdipapirer 131.002,03kr  132.443,12kr  
43 Tilgodehavender 5.237,00kr  10.425,00kr  
44 Tilgodehavender medl. 200,00kr  600,00kr  

Aktiver i alt 299.715,00kr  275.803,29kr  

Passiver 

Egenkapital primo 234.601,87kr  230.798,41kr  
Årets resultat 3.485,98kr  3.803,46kr  

Egenkapital i alt: 238.087,85kr  234.601,87kr  

61 Skyldige og hensatte poster 61.627,15kr  41.201,42kr  

Passiver i alt 299.715,00kr  275.803,29kr  

 

  



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 
  



 

 

Appendiks D 
 

Handlingsplan 2019  
 
Børn leder børn - unge leder unge ved:  
Succeskriterier:  
Udfra de 7 områder af spejdermetoden vil vi i 2019 specielt arbejde for at:  

 Grenene planlægger aktiviteter for hinanden på tværs.   
 Gruppeturerne gentænkes, så de understøtter dette og deltagerantallet stiger.   
 Spejdermetoden er synlig og let tilgængelig i lokalet og uniformslommen så den bruges.  
 Gruppen tager ansvar for og deltager i offentlige arrangementer  

At udvikle et godt og trygt fællesskab i patruljen, hvor alle tager ansvar og dermed bliver gode til at løfte i flok så alle 
spejderne udvikler sig.  

 Patruljeleder/ assistent (PL/PA) bruges aktivt i alle grene afpasset alder  
 PL/PA mødes på tværs af grenene og lærer af hinanden.  
 Spejderne trænes til at tage ansvar og søger hjælp hos deres medspejdere, før de spørger en leder, så de læ-
rer af hinanden i fællesskabet.   
 Gruppen holder 2 timers søndagsmøder i efteråret, som hver gren har planlagt for hele gruppen.   

 
Friluftsliv  
Succeskriterier:  
At fortsætte vores gode aktive friluftsliv, hvor det at være ude er et naturligt middel for spejderarbejdet. Det er na-
turligt for alle spejdere at være klædt på til friluftsliv.   

 Lave gode sov ude oplevelser for alle grene  
 Opleve naturen på alle årstider med brug af både søen og skoven både på møder og ture.  
 Tage mærker som arbejder med udeliv.   
 Sørge for at egne faciliteter opfordrer til udeliv. F.eks. at sørge for brænde ved Tingdal-hytten.  
 Gåture o.lign. som forberedelse til lejre, herunder fælles sommerlejr i 2020  

 
Ledelse  
Succeskriterier:  
At vi udvikler forældresamarbejdet i gruppen:  

 Forældrene tænkes som en aktiv del af turene.   
 Hjemmesiden er det naturlige førstevalg for at blive opdateret på tider og kontakter   
 Det gode samarbejde mellem ledere og bestyrelse fortsætter med vedligeholdelse og nybygning af spejder-
lokalerne og påvirkning af beslutning om ny bålhytte.  

At gøre det nemt at være både ny og erfaren leder ved at opleve god sparring med de andre ledere, så alles kompe-
tencer kendes af alle. Forventningsafklaring både i grenen og med gruppelederne.  

 Ledermøderne er det kontinuerlige mødested, hvor lederne lærer hinanden at kende på tværs af grenene og 
der afholdes temadiskussioner  
 Samarbejde om toårshjul og rød tråd gennem grenene  
 Lederne udvikler deres spejderkompetencer gennem lederfællesskab og kursusdeltagelse  
 Deltagelse i arrangementer uden uniform  
 Lederne udvikler lederfællesskabet gennem sociale arrangementer uden uniform.  

 
 
  



 

 

Appendiks E 
 

  2019 2018 2017 
INDTÆGTER: budget regnskab regnskab 

Medlemsbaserede indtægter: 145.000kr  145.775,00kr  143.750,00kr  
Indtægter ture og lejre 100.000kr  72.416,00kr  132.192,50kr  
Kurser 20.000kr  22.435,50kr  21.890,00kr  
Andre indtægtsgivende aktivi-
teter 

30.000kr  39.331,60kr  34.280,00kr  

Finansielle indtægter 3.000kr  2.137,54kr  2.244,09kr  
Diverse indtægter 70.000kr  9.152,39kr  62.098,26kr  

Indtægter i alt: 368.000kr  291.248,03kr  396.454,85kr  
    

UDGIFTER: 

Medlemsbaserede udgifter: 41.000kr  41.362,00kr  39.442,50kr  
Daglige spejdermøder: 25.000kr  14.571,68kr  13.305,95kr  
Ture og lejre: 120.000kr  98.660,78kr  198.319,29kr  
Kurser: 40.000kr  24.335,03kr  19.888,90kr  
Lederpleje: 6.000kr  7.051,85kr  4.702,09kr  
Gruppens udgifter: 35.000kr  52.384,58kr  45.221,92kr  
Varekøb og lotteri: 11.000kr  10.000,00kr  10.795,00kr  
Gruppens hytter: 80.000kr  29.205,45kr  47.477,91kr  
Administration 10.000kr  8.749,59kr  13.403,25kr  
Finansielle udgifter -  1.441,09kr  94,58kr  

Finansielle udgifter i alt: 368.000kr  287.762,05kr  392.651,39kr  

    

Årets resultat: -  3.485,98kr  3.803,46kr  

 

  



 

 

Appendiks F 
 

 Funktionsbeskrivelse for et bestyrelsesmedlem i Skanderborg Spejdergruppe  
 
Ansvarsområde:  

 at gruppen ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier  

 Sikre at lederne arbejder efter spejderloven og spejdermetoden og godkende nye ledere  

 Sikre en god og gennemsigtig økonomi i tæt samarbejde med kasseren  

 Sikre vedligeholdelse af gruppens lokaler og udenomsfaciliteter  

 Indkalde og styre gruppestyrelsesmøderne, samt være sparringspartner for gruppeledelsen  

 I samarbejde med gruppeledere og kasser at tilrettelægge og afholde rådsmøde  

 

Arbejdsopgaver i løbet af et år:  

Januar:  afholde nytårskur for ledere, bestyrelse med påhæng  

Februar:  Gruppestyrelsesmøde en torsdag kl 19.30-22.00 med fokus på tilrettelæggelse af rådsmøde  

Marts:  Deltage på gruppetur, hvor der afholdes rådsmøde om søndagen  

April:  konstituerende gruppestyrelsesmøde og evt deltagelse i divisionsrådsmøde  

Arbejdsweekend på Vestermølle  

Maj:  Gruppestyrelsesmøde med tilrettelæggelse af oprydning Sølund  

Juni:  oprydning Sølund lørdag kl 9-ca 14  

August:  Evt. Gruppestyrelsesmøde med fokus på gruppetur og opstart efter sommer  

September:  Evt. deltagelse på Gruppetur med oprykning om søndagen  

November:  Gruppestyrelsesmøde med fokus på Julemarkedet 


