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Årsberetning Gruppeledelsen 2018 
Da år 2018 startede, havde vi lige overstået vores juletræssalg og alle havde haft lidt tid sammen med 

familie og venner. Traditionen tro startede et nyt år med Leder/Bestyrelsesweekend. 

På denne weekend meldte Bo ud, at han ønskede at stoppe ved næste grupperådsmøde 2019 som 

gruppeleder, så havde gruppen et lille år til at finde en ny gruppeleder som sammen med Jacob kunne 

fortsætte det gode arbejde. Vi fik efter denne udmelding samlet tropperne og afholdt vores weekend og 

samlet et årsprogram for bestyrelse og ledelsesarbejdet i gruppen. 

I 2018 modtog Hjortespring Gruppe vandrepokalen fra Hareskov Division, for største medlemsvækst i 2017 

dette er vi meget stolte over. Og generelt er det en meget positiv udvikling vores spejdergruppe er i gang 

med, vi har nu børn på venteliste på grund ad, manglende plads og vi har stor tilgang af spejdere i alle 

aldre. Og igennem 2018 har vi fået 2 nye ledere Niklas(Trop) og Mathias(Gruppehjælper)  

Vi har selvfølgelig sagt farvel til enkelte ledere og sendt nogle på orlov, da de er ude og rejse eller på 

Højskole og med dette i mente, står vi i ledelsen stærkt. 

I maj måned, efter at havde gået henover foråret og tænkt gruppeleder situationen igennem, valgt Frank 

Kofoed at, melde sig som ny gruppeleder og da ingen andre har haft interesse i dette, er hele efteråret gået 

med at Bo og Frank har overdraget imellem hinanden.  

Frank har før været Gruppeleder i 9år og Divisionschef i 2 år og har igennem hele sit liv, været i kontakt 

med spejderbevægelsen. 

Henover efteråret har vi valgt at lave nogle små lederrokader, af hensyn til det faglige og 

sikkerhedsmæssige på vores møder og ture i de enkelte afdelinger. 

Der er blevet afholdt Blå uge med temaet Cirkus og oprykning i August, og planlagt en gruppesommerlejr 

for 2019.  

Ligeledes har man i ledelsen valgt at udfærdige en Rød Tråd, som fremadrettet skal være en rettesnor for 

det spejderarbejde de enkelte afdelinger arbejder med. Således når en minispejder rykker fra mini til junior, 

er der visse færdigheder som minispejderen har stiftet bekendtskab med. Dette for at lette overgangen 

imellem 2 aldersgrupper. 

Med spejder hilsen  

Gruppelederteamet Hjortespring Gruppe 
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Årsberetning Familiespejd 2018 
Familiespejdergrenen er for børn fra 3 år og til BH-klassen med deres forældre, og det går fortsat godt.  

Vi mødes en gang om måneden, og hver gang er en fornøjelse. Der bliver med stor entusiasme sunget 

familiespejdersangen (en lettere omskrivning af Tudekiks af Tines Tønder Tøser eller Korpslejr Sangen fra 

Blå Sommer 2004) og råbt mikroberåb. Vi hejser flag, finder brænde til bålet, og så er der ellers aktiviteter 

og hygge et par timer søndag formiddag. 

I det seneste år har vi blandt andet arbejdet med mål og vægt, været omkring Sct. Georg og dragen, 

krammet et træ, undersøgt hvilke smådyr, der lever i søen, vi har lavet vores egne dyr, bygget tipi, vi har set 

på vind og vejr og vi har konkurreret med dyrene. Der har været nok at se til, og så har vi haft masser af bål 

og lege. I kan se billeder fra møderne på gruppens Facebook side. 

Det er fortsat Benjamin, Ole og Bo, der står for møderne.  

 

Årsberetning 2018: Mini 
I foråret havde vi et par spejdere flere end vores ønskede 25, og vores lille venteliste startet i efteråret 

2017 begyndte at vokse kraftigt da vejret blev godt.  

Angående mødernes indhold, arbejdede vi i løbet af foråret på praktiske mærker: sav- (og kniv)bevis samt 

håndværksmærke med omhyggelig udarbejdning af kokoskopper og lanterner. Senere forberedte vi os på 

at skulle på pinselejr ved at øve os i at slå forskellige typer telte op og arbejde hen imod teltmærket.  Da 

sommeren ramte os, tog vi på opdagelse i lokalområdet efter Naturtjek-mærket. 

Der var ingen sommerlejr for minigrenen, men i stedet tog vi på pinselejr i maj på Spejdercentret 

Gurredam. Det blev til en eventyrlig weekend med det meste af minigrenen, med en tur til eventyrland og 

mange møder med historiens sjove karakterer i selskab med mange andre mini- og mikrospejdere.  

Efter sommerferien skulle vi sige farvel til de spejdere der rykkede op og goddag til alle de nye der startede. 

Vi startede igen vores rejse-tema op, hvor vi har lavet forskellige aktiviteter der passede til de lande vi har 

besøgt. Vi tog sammen med resten af gruppen på juleweekend, hvor vi havde et dejligt stort fremmøde.  

Lige efter jul startede vi ud med at tage og gentage knivbevis, hvorefter vi startede med kort og kompas for 

at tage stifinder mærket.  

Fremtiden byder på vores 5 km tur, en familieweekend, divisionsturnering med de andre minier i 

divisionen, og en sommerlejr i Jylland.  

Hilsen Minilederne  
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Årsberetning Juniorne, 2018 
 

Siden vi begyndte på det nye spejderår i august, har vi hos juniorne haft en ny lederstab. Den består af 

Anders (Pingo), Thomas (Termit) og Nicklas (Ravn). Vi har også formået at få en del nye juniorer ind i 

grenen, således at vi nu er femten juniorer som er meget mødestabile. 

Vi har i løbet af året haft en række forløb, hvor juniorne har taget forskellige mærker. Der har været nogle 

generelle duelighedsforløb som sav, kniv, økse, bål og besnøringer, men også et forløb kaldet konfliktløser 

hvor vi har snakket om hvorledes man sørger for at diskutere konstruktivt, nedskalere konflikter samt hvad 

spejderloven er for noget.  

Fremadrettet har vi en masse spændende ting på programmet. Snart har vi vores egen juniorweekend med 

italiensk tema, som vi ser meget frem til. Derudover er der nogle fælles weekender i form af 

Familieweekenden i marts og en Divisionsturnering i maj, som bliver rigtig sjovt. På de ugentlige møder 

kommer vi til at kører et par forløb mere, samt holde vores evner i båltænding skarpe til sommerlejren. 

Sommerlejren kommer i år til at være for hele gruppen, og bliver afholdt på Assenbæk spejdercenter tæt 

på Esbjerg. Det bliver årets ferie, og vi glæder os meget! 

 

Hilsen Juniorlederne 

Årsberetning Troppen 2018 
 

I 2018 gik året i troppen lidt i en zigzag kurs, men der er altid lys for enden af tunnelen. Vi startet året med 

Camilla og Pilou & 8 tropsspejdere.  

Der blev afholdt ugentlige tropsmøder og man deltog i divisionsturneringen på Egemosecentret og Zoo dag. 

Og som de eneste i gruppen afholdte, troppen i 2018 en sommerlejr på Thurøbund. Enkelte spejdere deltog 

også på Nathejk. 

Men da vi nærmede os, sommerferien var det også tid til at sige farvel til en del store tropsspejdere, som 

alle havde valgt at tage på efterskole og samtidigt havde Camilla valgt at stoppe. Da vi samtidigt havde valgt 

at flytte Pilou ned til Juniorafdelingen, betød det, at vi skulle henover foråret og sommeren finde en ny 

tropsledelse. Den midlertidige løsning blev i første omgang, Ukrudt som igennem mange år har været 

minileder. Ukrudt lod sig overtale på den betingelse, at hun kun var tropsleder til jul. 

Ukrudt og troppen, har igennem efteråret haft den indgangsvinkel, at tropsspejderne var til dels 

selvbestemmende i forhold til planlægningen af deres møder.  
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Her i 2019 har de 2 Gruppeledere Jacob og Frank overtaget, og i efteråret 

er Niklas Kongsdorf kommet til som leder også. Tropsspejderne er stadigvæk selvbestemmende og har selv 

i samarbejde med Ukrudt planlagt hele foråret. 

Niklas har før arbejdet frivilligt i Ungdommens Røde kors, og er faldet rigtigt godt til i troppen. 

Velkommen til Niklas. 

Fra Troppens side skal lyde et stort tak for indsatsen til alle de ledere som der igennem 2018 har været 

tilknyttet tropsafdelingen. 

Tak til Camilla,Pilou, Ukrudt.  

 

Med spejder Hilsen 

Jacob, Niklas , Frank og alle tropsspejderne. 

 

Årsberetning Klan 2018 
Klanen har i 2018 gået fra at have møde hver uge, til en gang hver anden uge. Det skyldes at medlemstallet 

og aktivitetsniveauet er faldet, så for stadig at få gennemført de aktiviteter vi laver på en god måde, har vi 

valgt at sætte rammerne lidt anderledes, og have færre møder, men til gengæld har møderne været bedre 

planlagt og med større fremmøde.  

 

Som klan fungerer vi fint, vi var en ret stor gruppe afsted på sommerlejr på forlev, og der var mange andre 

klaner så det var vildt cool. I efteråret havde vi to klanspejdere på forlev kursus og vi har for nyligt afholdt 

kolleuge.  

 

Vi har i 2018 styrket vores relationer til de andre klaner i divisionen, gennem fælles spejderarrangementer 

og udvalg på tværs af klanerne i divisionen. Det er super fedt især som en lidt lille klan, at vi kan holde 

fællesmøder og arrangementer. Lige for tiden arbejder vi med vores organisering af klanarbejdet, hvor vi 

overvejer forskellige måder at styre klanarbejdet. Vi har en klanweekend i april, og planlægger at tage på 

divisions senior sommerlejr på ungdomsøen. Derudover glæder vi os til at blive nogle flere, når de ældste 

tropsspejdere rykker op efter ferien.  
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Årsberetning fra forældreklanen I Hjortespring spejdergruppe. 2018 
2018 er vel overstået og vi har allerede taget hul på 2019 i skrivende stund. 

Vi har i forældreklanen, været med til at afholde familieweekend, Skt. hans arrangement, spejderfest med 

oprykning og planlagt Juletræssalg, alt sammen for vores spejderes skyld. 

Vi er en lille gruppe fædre, som med forskellig baggrund byder ind med, den viden vi har og i fællesskab 

løser vi praktiske opgaver ved forskellig fælles arrangementer. Vi er ikke så mange som vi kunne ønske os, 

og da der ingen regel er for om, man er mand eller kvinde er mødrene også velkommen. 

 

Modelfoto, som viser hvordan et møde kan foregå. Kilde: Nyborg spejderne. 

Ideen med forældreklanen, er at vi skal kunne aflaste og hjælpe spejderlederne, således at spejderlederne 

kun skal bruge energi på ledergerningen. Vi er i dag aktive i projekt ny spejderhytte, loppemarked og 

juletræssalg samt alle de andre fælles aktiviteter. 

Alt dette planlægges på vores månedlige møder, den første onsdag i hver måned. Samtidigt som 

minimøderne.  

Vi glæder os til, at se en masse af jer på vores næste møde.  

ONSDAG DEN 6/3 KL. 18:00-19.30 og mødet vil dreje sig om familieweekenden. 

Med spejder hilsen 

Forældreklanen. 

Årsberetning Bestyrelsen 2018 
I det forgangne år har der kun været afholdt 3 bestyrelses møder, men der er sket en del indimellem, 

primært på regnsskabssiden og hytteprojektet. 
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Vi har omsider fået styr på det nye regnskabssystem, og regnskabet for 2017 er blevet endelig godkendt på 

et bestyrelsesmøde. Vi har kunned danne regnskabet for 2017 og 2018 fra systemet, og kan nu udnytte 

regsnskabssystemet til at opkræve kontingent og betale udlæg. Vi har fået rettet op på de konterings fejl 

der var blevet begået i systemet, og fået styr på bl.a. ”Debitor samlekonti”, der nu erstatter den tidligere 

”Tigodehavende Kontingent”. Vi har lært, hvorledes man foretager afskrivninger, så disse optræder korrekt 

på den balance systemet kan danen for os. Kortsat, så stemmer systemet nu også med virkeligheden. 

På Hytte projekt siden, har vi omsider fået en afklaring på hvilke jordbundsundersøgelser der var på krævet, 

og fået foretaget disse. Selve sagsbehanlingen med kommunen er endnu ikke afsluttet, og regningen ikke 

modtaget, så denne udgift kommer med på 2019 regnskabet. Vi har på baggrund af en opfordring 

modtaget ved juletræssalget på Gammelgård søgt Nykredit fonden, som vi spændt venter på at høre fra. De 

næste aktiviteter på hytte projekt siden er fortsættelse af fondesøgning, og afslutning af paragraf 8 

undersøgelsen. 

Årets gennemgående tema har været omkring inddragelse af alle spejder forældre i de aktiviteter, der får 

tingen til at høre sammen. Der har været rigtigt god opbakning om juletræssalget og hyttevedligeholdelsen. 

Som altid har vi dog kunnet bruge nogle flere hænder på langt de fleste loppemarkeder. Vi har derfor aftalt 

at vi ved afholdelse af næste loppemarked (maj) vil arrangere en særlig introduktion for alle de nye 

miniforældre, der endnu ikke har prøvet at hjælpe på loppemarkeder. Forhåbentligt vil dette kunne øge 

antallet af hjælpere fremover.  Loppemarkedssalget er egentligt et slags kinderæg:  

1) Vi tjener penge til spejder gruppen 

2) Vi sikrer genbrug   

3) Vores kunder kan gøre et godt køb 

I det kommende år forventer vi at skulle 

1) Lave fondesøgning 

2) Arrangere intro Loppemarked 

3) Diskutere Politikker og retningslinier (input til opdatering af lederhåndbog) 

4) Måske komme videre med det fysiske hytte projekt…. 

Økonomisk beretning 2018 
I 2018 har vi fået styr på medlemssystemmet og kontingetopkrævning, som Bo har stået for. 

Jens-Ole og Ole har analyseret regnskaberne fra 2016 til 2018 og brugt ca. 80 timer (Bo), for at tilrette nye 

bogføringsmuligheder, samt finde og rette uhensigtmæssigheder, 

samt læring af nye nogføringsmuligheder i sammenspil med blå medlem og regnskabsdelen. 

Vi opfordre forældre, at bruge blå medlem til tur-tilmelding, som kan hjælpe med rigtige lister, over 

deltagere samt ekstra information, desuden bliver deltagerbetalingen bogført direkte. 

Gruppen har fået mobile-pay, til loppemarked/juletræer, og har fået fritagelse for gebyrer, som anerkendt 

forening med indsamlingstilladelse.(erhverv).  

Særlige løb fx nathejk er indbetalt direkte til arrangør udenom gruppen.  

Vi er ved at lave en løsning om udlæg for gruppen, som blåt medlem kan, så udgifter kan indberettes via 

mobil og lign, og næsten en helt elektronisk løsning. 
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Sammentrækninger og nøglepunkter i regnskabet 2018 

Kontingent med fradrag for kontingent til DDS og Hareskov Division brutto/netto 50.974/20.897 

Drift direkte, adm,el, forsikring, g4s,vedligehold 53.803 refusion 2019 -34.732  netto 19.071 

Loppemarked, 41.903 kr. + udlodning fra fællesloppemarked i 2016/2017 6.000 (særlig indtægt)    

Aktivitetsstilskud fra Herlev Kommune 36.572, Materiel-indkøb(FOU) 15.314  

Forbrug til endagsaktivitet og møder 17.069 og ture 23.749. 

Tilskud til Hjortespring Gruppe ansøges 1.10.2017 er en kommunal bevilling 

Refusion af driftsmidler sker ca 1. maj 2019 ved direkte ansøgning fra regnskab og bilag som 

dokumentation.   

 

Klausdal loppemarked 2019 
Vi siger tak til de forældre timer som er lagt i gruppens loppemarked i 2018, som bl.a. har givet os en god 

indtægt, fordi vi har være omkring 10 sælgere lørdag formiddag og har kunnet fastholde en højere stykpris. 

Vi har arbejdet med en hjælpmodel som kan hjælpe med at sætte boderne op og hjælpe med at lukke, det 

har givet ekstra hænder. 

Forventningen i 2019 er stadig 4 loppemarkeder for gruppen. 

Vi skal i år fra 1. maj 2019 have nedsat et faktisk team af forældre, som vil være kernen i det fremtidige 

loppemakred, som er forældre til spejdere, som er i gruppen idag. 4-5 personer er målet. 

Der udover har vi en 7 forældre fra tidligere spejdere i gruppen, som hjælper om lørdagen, samt 5 fra 

ledelsen/bestyrelsen. 

Paraplyen, Klausdal Loppemarked. 

Her skal Hjortespring stille med 2 repræsentanter til fællesuger/salgslørdagen. Pt. Ole I, termit og Bo som 

yderligere back-up. 2019 er et atypisk år for vi er 6 foreninger som skal dække 50 uger ind. 

Ishockey har meldt sig ud og det giver ca 10 fællessalg i 2019. Vi har haft vinterlukket i uge 6-7 med 

fællessalg i uge 8, og uge 28-29 vil sikkert også blive lukket, men kræver stadig tømning og oprydning. 

En stor udfordring, se evt artikel i Herlev Bladet, 30. januar. 

Ny lukketid er kl 14.00 som Hjortspring har arbejdet hårdt for.     

 


