
 
 

Møde: R å d s m ø d e  R E F E R A T  
Dato: 6. marts 2022 Tid: 11.30 

Sted: Det Ny Sletten, Bøgedalsvej 16, 8680 Ry 

Mødeleder   Andreas 

Referent: Erik 

Punkt 1  

Emne: Valg af dirigent og referent.  

Referat: Dirigent: Christian 

Referent: Erik 

Grupperådet er indkaldt rettidigt og indeholder dagsorden ifølge retningslinjer og er 
derfor beslutningsdygtigt. 

Punkt 2  

Emne: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. (bilag 1) 

Referat: Orientering om nuværende bestyrelse. Beretning er vedhæftet som bilag 1. Gruppe 
står stadigt stærkt med mange spejdere. Beretninger godkendt. 

Punkt 3  

Emne Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021. (bilag 2) 

Referat: Året slutter med et dobbelt så stort underskud som der var budgetteret med men der 
er en god grund. Regnskabet godkendt. 

Punkt 4  

Emne: Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år. (bilag 3) 

Referat:  Regnskab 2022 ender med underskud på 84.000. Godkendt 

Punkt 5  

Emne: Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023. (bilag 3) 

Referat: Budget 2023 ender med overskud på 70.250. 

Vi arbejder på at få indtjeningsmuligheder fremover så vi kan tjene  andre steder. God-
kendt 



 
 

Punkt 6  

Emne: Vedtagelse af kontingent(er) for 2023.  

Referat: Bestyrelsen foreslår, at kontingent for:  

 FamilieSpejd bliver kr. 600,00 årligt. 
 Spejdere – incl. 2 gruppeture bliver kr. 1.200,00 årligt. 
 Ledere med ledererklæring bliver kr. 75,00 årligt. 

Godkendt 

Punkt 7  

Emne: Behandling af indkomne forslag.  

Forslag skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før mødet. (mail: for-
mand@dds-skanderborg.dk)  

Referat: Der er ingen 

Punkt 8  

Emne: Vedtagelse af udviklingsplan. (bilag 4) 

Referat: Udviklingsplan vedhæftet som bilag 4. Udviklingsplanen bærer præg af at tidligere års 
udviklingsplan ikke er er nået. Den nye plan går meget på at vi skal fra Corona til 
SL22. Det vigtigste punkt lige nu er at finde en ny gruppeleder til at afløse Jeanette så 
det er her der er meget fokus. Ligeledes er der en udfordring i juniorgrenen fra som-
mer så også her er der fokus. Mere fokus på Urban Scouting.  

Har der nogen sinde været en venskabsgruppe? Arbejder på det og håber at blive mat-
chet med en gruppe på SL22. Mange muligheder for at blive leder i gruppen. 

Udviklingsplan godkendt. 

Punkt 9  

Emne: Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.  

Referat: Rådet besluttede at styrelsen består af i alt 12 deltagere. 

Punkt 10  

Emne: Valg til bestyrelsen. Formand og øvrige medlemmer.  

Referat: Formand: Jeanette stilles i forslag. Andre forslag: ingen. Jeanette valgt. 

Forældre rep: Merete genopstiller, valgt, Christian genopstiller, valgt ledig  forælder, 
gruppeleder ledig, Leder Nikolaj i forslag, valgt.  



 
 

Punkt 11  

Emne: Valg af revisor og revisorsuppleant.  

 Revisor: Ole Taankvist (villig til genvalg)  
 Revisor suppleant: Christina Bottke (villig til genvalg) 

Referat: Revisor og suppl genvalgt. 

Punkt 12  

Emne: Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet.  

Forslag:  

 Allan Hvas Nielsen 
 Cæcilie Søgaard Laursen 
 Isabell Ravn 
 Jeanette Ulriksen 
 Johanne Hardervig 

Referat: Forslagene er godkendt 

Punkt 13  

Emne: Valg af to stemmeberettigede til Korpsrådet.  

Forslag: 

 Jeanette Ulriksen 
 Johanne Hardervig 

Referat: De to personer er godkendt. 

Punkt 14  

Emne: Eventuelt.  

Referat: Orientering SL22. Tilmeldingsfrist er 8. april. Tropsspejdere fortalte om de store ople-
velser på SL17. Ugeprogram kan findes på SL22’ hjemmeside. Hvad er økonomien for 
spejderne.  

 

 



Beretning 2022 fra Skanderborg gruppe 

Gruppestyrelsen 
2021 har igen været præget Corona, hvilket også har haft betydning for bestyrelsens arbejde i 

gruppen.  

Indledningsvist måtte den traditionelle nytårskur laves om til en sommerkur/tur. Det endte dog med 

at blive en rigtig god dag, hvor lederne var på kanotur og efterfølgende fik sat rammerne for 

spejderåret. Dagen afsluttedes med at ledere og bestyrelse mødtes til en hyggelig og underholdende 

aften, hvor lederne fik en smule forkælelse som tak for deres store indsats og engagement det 

forgangne år.  

Årets generalforsamling måtte gennemføres online pga. Corona-nedlukning.  Det gav en naturlig 

begrænset tilslutning, men det lykkedes at overholde de formelle krav, få afsluttet 2020 og godkendt 

udviklingsplanen samt lavet enkelte udskiftninger i bestyrelsen. 

I efteråret fik vi afholdt den årlige arbejdsdag på Vestermølle. Der blev ydet en kæmpe indsats af de 

fremmødte spejdere, ledere, forældre og søskende og ryddet op, ordnet bålplads, kørt grene væk, 

vasket flagstang, lagt grus ud osv. En produktiv dag der er med til at give os nogle fantastiske 

faciliteter til spejder-arbejdet.    

I efteråret hjalp bestyrelsen under oprykningsturen med bl.a. at bemande poster under løbet samt 

koordinere forældredeltagelse. Dejligt at se så mange forældre, der har lyst til at bidrage og give en 

hånd med så gruppens aktiviteter kan gennemføres. 

Spejdere og ledere har også deltaget i Vestermølles julemarked. Som altid en hyggelig dag med 

masser af boder og mange mennesker. Bestyrelsen stod for at forberede pandekagedej og hjælpe 

med oprydningen. 

Gruppens økonomi er naturligt hængt op på kontingenter og kommunale tilskud, men også på faste 

aktiviteter, som spejdere, ledere og forældre laver for at tjene penge til gruppen. Sædvanligvis er det 

primært salg af lodsedler og oprydning efter Sølund-festivalen, som bidrager til, at gruppen har en 

god økonomi. Pga. aflysninger og nedlukninger har det ikke været muligt at tjene de samme penge i 

2021. Dette på trods har vi i gruppen i 2021 valgt at investere lidt penge i vores faciliteter bl.a. ved at 

gøre området omkring bålplads og skur mere anvendeligt (og nemmere at vedligeholde), indkøbe 

bord/bænkesæt samt anskaffe nye telte. Det tærer lidt på gruppens egenkapital, men er med til at 

give nogle gode rammer til spejderarbejdet.      

Til trods for et udfordrende år så står gruppen stadig stærkt. Medlemstallet har været næsten 

konstant i mange år og er tilmed steget en smule i 2021. Der er rigtig mange ledere, gruppeledere, 

bestyrelse og forældre, der gør en kæmpe indsats for, at vi har en aktiv gruppe med gode aktiviteter 

i fantastiske omgivelser, og det skal vi være rigtig taknemmelige for. Vi har i 2021 fået flere nye 

frivillige ledere, men vi har stadig børn på venteliste, så der er basis for at forstærke gruppen 

yderligere, hvis flere frivillige træder til. Uanset om det er som leder, eller en forælder der giver en 

hånd til de ugentlige møder eller støtter op om andre aktiviteter, så bidrager indsatsen i høj grad til 

at give spejderne nogle gode oplevelser. 

Bilag 1



Gruppelederne 
Gruppen vil gerne sige tak for lån af jeres børn, som vi nyder at udvikle til gode spejdere – uanset 

alder.  

I år har vi også haft glæden af at byde en masse voksne ind i spejderfællesskabet. De har sagt ja til at 

deltage i fællesskabet om at udvikle jeres børn efter Det Danske Spejderkorps formål: 

“Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, 

der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og 

ude i verden.” 

Det gør vi igennem en masse spejderaktiviteter, som I kender dem med masser af Friluftsliv, 

patruljeliv, medbestemmelse, personlig udvikling og learning by doing.  

Dybest set er dette rigtig mange ord, der forhåbentlig beskriver en glad, træt, nysgerrig og 

formentlig beskidt spejder, som vi håber, at I oplever at få tilbage til jer efter en dag med spejder.  

Men, det skal jo ikke være for let at levere sådan en spejder tilbage... Når samfundet lever med 

corona, kommer “Learning by doing” rigtig i brug. Det oplevede vi ved, at vores forårsgruppetur i 

2021 blev aflyst – og grupperådsmødet (generalforsamlingen) blev holdt online. Vi takker for 

tålmodigheden.  

Heldigvis kom nogle af grenene på sommerlejr, lederne havde en dejlig sommertur i kano på 

Skanderborg sø og vi kom alle på gruppetur i august. Her havde vi endnu en skøn tur, hvor mange 

rykkede op til nye grene, som nu hjælper dem videre på deres spejderrejse. Året sluttede igen med 

lidt corona-krydderi, men det forhindrede ikke spejderne i at deltage i Vester Mølles julemarked, 

hvor børn og nysgerrige sjæle kunne komme og lave en pandekage.  

Igennem hele året har vi mærket en stor opbakning fra jer forældre, både med hjælp på turene, til 

arrangementer og med jeres interesse for spejderiet. Det er virkelig rart og giver altid lidt ekstra 

energi til de frivillige ledere, der gør spejder muligt.  

Vi glæder os til at se, hvad vi skal “learning by doing” i 2022 – men én ting er sikkert: målet er det 

samme og de glade, trætte, nysgerrige og lidt beskidte spejdere er stadig vores succeskriterier :) 

Familiespejd 
Familiespejderne har i årets løb lavet rigtig mange forskellige ting. Blandt højdepunkterne kan 

nævnes nogle rigtig sjove ture i skoven, hvor vi har iagttaget og undersøgt skovens krible-krable dyr 

og bl.a. lavet snegleløb.  Vi har lært en del om spejderlivet, og vi har lavet bål og god mad i 

fællesskab. Derudover havde vi i efteråret en helt fantastisk overnatning i Temnæshytten. 

Mikro 
Mikrospejderne udnyttede sommerens hul i corona-restriktionerne til at komme på sommerlejr i en 

hytte ned til Julsø. Det var en stor oplevelse for børnene da det, for de fleste, var første gang de 

overnattede sammen med deres spejdervenner uden deres forældre. Det betød også, at 

sensommerens oprykningstur var en mindre udfordring, til trods for at det var første gang i telt. 

I efteråret har vi nydt naturen i området omkring Vestermølle. Bygget huler, studeret smådyr som 

biller og insekter samt fundet spor efter de større dyr i skoven. Derudover har spejderne øvet sig i at 

følge et kort, samt tegne deres egne. I takt med at det blev mørkere på møderne, øvede spejderne 

sig i at være ude i mørket, orientere sig i mørket samt se og genkende stjernebilleder. Efter nytår har 

vi taget hul på spejdernes personlige udvikling, hvor vi har arbejdet med sanserne, det at være en 



god kammerat, samt styrket basale evner til at klare sig selv, eks. holde styr på sine ting og pakke sin 

egen taske. 

På oprykningsturen måtte vi sige farvel til vores leder Søren, der rykkede med op til mini. Karin 

fortsatte med hjælp fra Nina der tidligere har været leder for mikro samt fire helt nye ledere; Anne, 

Susanne, Ulla og Rasmus. Sidst på efteråret måtte vi desværre sige farvel til Susanne og Karin. Til 

gengæld lykkedes det at overtale Freja, der er en af gruppens klanspejdere, til at starte som ny 

mikroleder. Med i dag fem ledere, Anne, Freja, Nina, Ulla og Rasmus, står vi stærkt til at kunne give 

en god og nærværende spejderoplevelse, hver uge, til vores store gruppe af mikrospejdere. 

Mini 
Mini’erne oplevede i foråret, hvad et fællesskab kan gøre. Da Mogens manglede hjælp på lederfronten 

var både Isabell og Christian fra troppen gode til at gøre en ekstra indsats og I forældre fik de sidste ender 

til at nå sammen – så gode oplevelser med bl.a. bålkok-forløbet med pizzasnobrød blev muligt.  

Der blev desværre ikke mulighed for sommerlejr i år, men vi havde en kanon god tur i efteråret, hvor vi 

var ved Bjørnebo. Her nød vi godt af, at Søren var rykket op som leder og tropslederen, Mathias, kom 

forbi og udfordrede, hvor modige spejderne var, da de blev hejst højt op i de store bøgetræer. Mini har 

aldrig oplevet, at der blev så hurtig ro i soveposerne, som den aften.  

Junior 
Junior har haft et år med meget blandede aktiviteter i og omkring hytten, i skoven og i bybilledet. 

Nogen mere grænseoverskridende end andre. Men fælles for alle er der ønskes gentagelser fra 

spejderne. Vi vil gerne sige tusind tak for hjælpen til vores spejders forældre. Der gav en hånd med i 

foråret. Inden vi kunne byde Cæcilie velkommen som leder i junior Grenen. 

Trop 
I sommeren 2021 var troppen afsted på sommerlejr, hvor de selvstændigt steg på toget fra 

Skanderborg st. Til Viborg og derfra gik ad Hærvejen i 2 dage, uden ledere, med mad og drikke i 

bagagen på ryggen og overnattede i bivuaker undervejs de selv lavede. Da de nåede hytten var vi der 

sammen resten af lejren og havde mange spændende aktiviteter, fælles madlavning over bål bl.a. 

kokkens specialitet med havregrød på rød sodavand, klatring i skoven, is på toppen af et bjerg og 

godt vejr, for det meste. 

I løbet af året har vi styrket forskellige spejderfærdigheder som blev vist på julemarkedet hvor der 

blev bygget gammelmandsil med ildhu, og de havde overskud til at lave en Da-Vinci bro, der trak 

mange blikke til markedet. Tak for lån af jeres initiativrige spejdere, det er ingen sag at være på tur, 

når alle hjælper hinanden 

Klan 
Klanen har i årets løb været begrænset på grund af corona og afstand, hvilken har ledt til et stille år. 

Årets højdepunkt var sommerens gruppetur, hvor vi i klanen modtog 3 nye medlemmer og stod for 

dele af lørdags løb. Det sidste vi har lavet var et januar-møde, hvor vi planlagde 2 møder for det 

næste halvår, samt klargjorde deltagelse til spejdernes lejr. 

 



2021 2020

Note INDTÆGTER:

1 Medlemsbaserede indtægter: 135.614,00kr       132.148,00kr      

2 Indtægter ture og lejre 70.813,00kr         59.682,00kr        

3 Kurser 7.899,00kr           15.620,00kr        

4 Andre indtægtsgivende aktiviteter 2.000,00kr           21.350,00kr        

5 Finansielle indtægter 1.407,10kr           2.132,65kr      

6 Diverse indtægter 541,48kr          27.591,31kr        

Indtægter i alt: 218.274,58kr       258.523,96kr         

UDGIFTER:

21 Medlemsbaserede udgifter: 43.878,00kr         42.180,00kr        

22 Daglige spejdermøder: 5.817,00kr           12.164,80kr        

23 Ture og lejre: 81.853,71kr         73.755,58kr        

24 Kurser: 20.552,91kr         5.175,00kr      

25 Lederpleje: 5.730,35kr           6.378,84kr      

26 Gruppens udgifter: 48.652,14kr         54.959,86kr        

27 Varekøb og lotteri: -kr     10.000,00kr     

28 Gruppens hytter: 21.231,57kr         58.231,53kr        

29 Administration 9.499,33kr           10.586,91kr        

30 Finansielle udgifter 4.319,42kr           1.047,35kr      

Udgifter i alt: 241.534,43kr       274.479,87kr         

Årets resultat: -23.259,85kr     -15.955,91kr     

2021 2020

Note Aktiver

41 Bankkonti og Likvider: 98.647,67kr         135.534,88kr      

42 Værdipapirer 125.020,80kr       129.323,51kr      

45 Anlægs aktiver 18.196,50kr         

43 Tilgodehavender 6.466,25kr       6.117,00kr      

44 Tilgodehavender medl. 3.000,00kr       1.275,00kr      

Aktiver i alt 251.331,22kr       272.250,39kr         

Passiver

Egenkapital primo 214.626,31kr       230.582,22kr      

Årets resultat -23.259,85kr     -15.955,91kr  

Egenkapital i alt: 191.366,46kr       214.626,31kr         

61 Skyldige og hensatte poster 59.964,76kr         57.624,08kr        

Passiver i alt 251.331,22kr       272.250,39kr         

Balance pr. 31/12

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12-2021

Bilag 2



Note Indtægter: Note Udgifter:
Regnskab 2021 Regnskab 2020 Regnskab 2021 Regnskab 2020

1 Medlemsbasrede indtægter: 21 Medl. Bas. Udgifter
Medlemskontingent: 109.120,00kr       104.405,00kr       Korpskontingent 40.068,00kr         38.430,00kr        
Indmeldelsesgebyrer 3.750,00kr           4.950,00kr           Divisionskontingent 3.810,00kr           3.750,00kr          
Aktivitets- og medlemstilskud 21.319,00kr         21.368,00kr         Medl. Bas. Udgifter i alt: 43.878,00kr         42.180,00kr       
Rykkergebyrer
Lederkontingenter 1.425,00kr           1.425,00kr           Daglige spejdermøder:
Medlemsbaserede indtægter i alt: 135.614,00kr       132.148,00kr      22 Aktiviteter ved møder: 5.817,00kr           12.164,80kr        

Daglige spejdermøder i alt: 5.817,00kr           12.164,80kr       
2 Indtægter ture og lejre:

Lokaletilskud, hytte og lejrpladser 39.693,00kr         44.032,00kr         Ture og lejre:
Deltagerbetaling, ture og lejre 16.030,00kr         800,00kr              23 Hytte og lejrpladsleje 50.400,89kr         30.095,58kr        
Div. Indtægter (salg øl/vand m.m.) -kr                    2.850,00kr           Aktiviteter og mad på ture 19.155,32kr         21.627,84kr        
Sommerlejr, Deltagerbetaling 15.090,00kr         12.000,00kr         Transportudg. + lejrbil 374,30kr              513,50kr             
Indtægter ture og lejre i alt 70.813,00kr         59.682,00kr        Hensat til udland og landslejre 2.000,00kr           15.000,00kr        

Sommerlejr / Spejdernes Lejr 9.923,20kr           6.518,66kr          
3 Kurser: Ture og lejre i alt 81.853,71kr         73.755,58kr       

Kommunalt kursustilskud 4.399,00kr           15.620,00kr         
Deltagerbetaling ved kursusdeltagelse 3.500,00kr           -kr                   24 Kurser:
Kurser i alt 7.899,00kr           15.620,00kr        Kursusgebyrer (delt. Bet.) 19.918,11kr         5.175,00kr          

Besp. Ved kurser -kr                    -kr                   
4 Andre indtægtsgivende aktiviteter: Transportudgifter kurser 634,80kr              -kr                   

Spejder aktiviteter -kr                    -kr                   Kurser i alt 20.552,91kr         5.175,00kr         
Salg butik (facebook-side) -kr                    -kr                   
Andre indtægter  -kr                    -kr                   25 Lederpleje:
Oprydning Sølund 2.000,00kr           -kr                   Nytårskur 5.344,25kr           6.058,84kr          
Vestermølle -kr                    1.500,00kr           Uniform til nye ledere 386,10kr              320,00kr             
Salg af lodsedler -kr                    19.850,00kr         Lederpleje i alt 5.730,35kr           6.378,84kr         
Renosyd -kr                    -kr                   
Andre indtægter i alt 2.000,00kr           21.350,00kr        26 Gruppens udgifter

Ekstra ordinære udgifter -kr                    25.303,63kr        
5 Finansielle indtægter: Spejdersport 13.799,60kr         16.489,30kr        

Renteindtægter bank -kr                    125,25kr              Materiel og inv. Indkøb 18.209,75kr         8.842,34kr          
Renteindtægter, værdipapirer 1.407,10kr           2.007,40kr           Grupperådsmøde
Kursgevinster -kr                    -kr                   Divsion- og korpsrådsmøder 3.399,00kr           -kr                   
Finansielle indtægter i alt 1.407,10kr           2.132,65kr          Gaver 6.914,83kr           807,90kr             

BUS kontingent
6 Diverse indtægter: Annoncer/markedsføring

Diverse indtægter 541,48kr              22.846,31kr         Hjemmeside og internet 5.918,56kr           1.499,29kr          
Materieltilskud, Skb. Kommune -kr                    -kr                   Bestyrelsesmøder -kr                    -kr                   
Gaver Arb. dage på Vestermølle 410,40kr              2.017,40kr          
Aktiverede hensættelser -kr                    4.745,00kr           Gruppens udgifter i alt 48.652,14kr         54.959,86kr       
Ekstraordinære indtægter
Diverse indtægter i alt 541,48kr              27.591,31kr        27 Vareindkøb:

Varerindkøb, lodsedler -kr                    10.000,00kr        
Vareindkøb i alt -kr                    10.000,00kr       

28 Gruppens hytter:
Vestermølle varme, vand og el -kr                    -kr                   
Vedligehold og rengøring 5.839,95kr           13.392,62kr        
Skatter, afgifter og forsikringer 10.503,57kr         9.900,36kr          
Vedligehold Vestermølle 4.888,05kr           34.938,55kr        
Vedligehold Tingdalhytten -kr                    -kr                   
Gruppens hytter i alt 21.231,57kr         58.231,53kr       

29 Administration

Komunale tilskud Kontorhold og bogholderi 351,50kr              764,90kr             

2021 2020 Porto -kr                    65,00kr               

Medlemstilskud 21.319,00kr         21.368,00kr         Telefon, incl. Lederbetaling 4.925,00kr           4.650,00kr          
Lokaletilskud regnskab 39.693,00kr         44.032,00kr         Winkas Pro 1.788,00kr           1.788,00kr          
Tilskud til træner-/lederuddannelse 4.399,00kr           15.620,00kr         PBSkontingentopkrævninger 1.426,58kr           1.389,26kr          
Materieltilskud, Skb. Kommune -kr                    -kr                   Bankgebyrer 1.008,25kr           1.929,75kr          

Adm. i alt 9.499,33kr           10.586,91kr       

30 Finansielle udgifter:
Renteudgifter, 16,71
Fondskurtage
Kursreguleringer 4.302,71kr           1.047,35kr          
Finansielle udgifter i alt 4.319,42kr           1.047,35kr         



Note Aktiver Note Passiver

41 Bankkonto og likvider: 61 Skyldige poster:

Kassebeholdning -kr                  Acontotilskud Skb. kommune -kr                

Omsætningskonto DB 28.508,62kr       Skyldig vedr. Vestermølle 6.444,00kr       

Indlånskonto DB 70.139,05kr       Skyldigt korpset 5.114,00kr       

Bankkonto og likvider i alt 98.647,67kr       Skyldigt beløb - Divisionen 1.783,50kr       

  Skyldige ledere mv. 1.168,26kr       

42 Værdipapirer i alt:   Samlekonto -kr                

Værdipapirer Danske Bank 125.020,80kr     Hensat til udlanstur, troppen 7.000,00kr       

Værdipapirer i alt 125.020,80kr     Delt. bet. fremtidige ture -kr                

  Hensat til Spejdernes lejr 30.000,00kr     

45 Anlægs aktiver   Skyldig løn, feriepenge, løngebyr -kr                

Telte 18.196,50kr       Hensat Vestermølle 8.455,00kr       

Anlægs aktiver i alt 18.196,50kr     Skyldige omkostninger i alt 59.964,76kr     

43 Tilgodehavender:

Medlemstilskud Skb. Kommune -kr                

Depositum (Hytte) 1.000,00kr       

Materialetilskud, Skb. Kommune -kr                

Tilgodehavende kontingenter 349,25kr          

Tilgodehavende hytteleje Skb. Kommune -kr                

A'conto el og varme 5.117,00kr       

Forskud (ture og lejre) -kr                

Udlæg løn - vicevært -kr                

Diverse tilgodehavender -kr                

Tilgodehavender i alt 6.466,25kr       

44 Tilgodehavender medlemmer:

Samlekonto 3.000,00kr       

Konto for slettede medlemmer -kr                

Tilgodehavender medlemmer i alt 3.000,00kr       



2023 2022 2021 2020
INDTÆGTER: budget budget regnskab regnskab

Medlemsbaserede indtægter: 135.000kr  135.000kr  135.614,00kr  132.148,00kr  
Indtægter ture og lejre 70.000kr  53.600kr  70.813,00kr    59.682,00kr  
Spejdernes lejr 2022 71.750kr  89.800kr  
Kurser 25.000kr  20.000kr  7.899,00kr  15.620,00kr   
Andre indtægtsgivende aktiviteter 20.000kr  16.000kr  2.000,00kr  21.350,00kr   
Finansielle indtægter 1.500kr  1.500kr  1.407,10kr  2.132,65kr  
Diverse indtægter 10.000kr  30.000kr  541,48kr  27.591,31kr  
Indtægter i alt: 333.250kr   345.900kr   218.274,58kr   258.523,96kr   

UDGIFTER:

Medlemsbaserede udgifter: 43.000kr  43.000kr  43.878,00kr  42.180,00kr  
Daglige spejdermøder: 25.000kr  25.000kr  5.817,00kr    12.164,80kr   
Ture og lejre: 80.000kr  50.500kr  81.853,71kr  73.755,58kr  
Spejdernes lejr 2022 186.600kr  
Kurser: 25.000kr  25.000kr  20.552,91kr  5.175,00kr  
Lederpleje: 14.000kr  14.000kr  5.730,35kr    6.378,84kr  
Gruppens udgifter: 30.000kr  40.000kr  48.652,14kr  54.959,86kr  
Varekøb og lotteri: -kr  -kr  -kr  10.000,00kr  
Gruppens hytter: 35.000kr  35.000kr  21.231,57kr  58.231,53kr  
Administration 10.000kr  10.800kr  9.499,33kr    10.586,91kr   
Finansielle udgifter -kr  -kr  4.319,42kr    1.047,35kr  
Finansielle udgifter i alt: 262.000kr   429.900kr   241.534,43kr   274.479,87kr   

Årets resultat: 71.250kr   -84.000kr  -23.259,85kr  -15.955,91kr  
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Udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps 2020-2024 

Udviklingsplan for Skanderborg Gruppe 2022 

Modige børn og unge 

• Udfordre spejderne i dagligdagen og give dem mod og respons så de både tør
sige til og fra på en opgave der udfordrer dem.

• Fra Corona nedlukning til Korpslejr i 2022 som årets helt store
spejderoplevelse, der skaber modige børn og unge og giver minder for livet.

• Udvikle den røde tråd mellem grene med aktiviteter på tværs.

Bæredygtighed i 
børnehøjde 

• Arbejde med FN’s verdensmål 12: "Ansvarlig produktion og forbrug". Vi skal
se kritisk på det, vi gør og træffe mere bæredygtige valg f.eks. købe brugt,
madindkøb med omtanke/undgå madspild.

• Finde muligheder på Vestermølle: fuglekasser, blomstereng, patruljetræer

• Inddrage spejderne i mere økonomisk og bæredygtig madplan til ture og lejre
ift kød og økologi.

Vildskab i naturen 

• Udnytte vandmulighederne på Vestermølle mere, og være bevidst om og
efterleve sikkerhedsreglerne til søs.

• Uddanne lederne til at lave aktiviteter med mere vildskab i naturen, afpasset
efter det enkelte barn.

• Tilbyde spejdere fra mikro til klan deltagelse på Spejdernes Lejr, og dermed
opleve det helt store spejderfællesskab.

Flere Ledere 

• Inddrage forældrene i spejderarbejdet på en sådan måde at de også får gode
oplevelser sammen med ledere og spejdere.

• Motivere lederne til at bruge uddannelsestilbud som betales af gruppen.

• Udvikle lederfællesskabet og lederplejen med bl.a. en ledersommerdag.

Urban Scouting 

• Få gruppens medlemstal til at vokse vha tilstrækkeligt antal ledere til at
undgå ventelister.

• Lave aktiviteter i byen f.eks. lodseddelsalg på tværs af grene, deltage på
slyngeldagene med f.eks. sæbekassebiler, opgaveløb.

• Besøge virksomheder som Renosyd, Brandstation.
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