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Vi var omkring 20 forældre, ledere og spejdere mødt op til rådsmøde i Rudelen, mens minierne 

holdt møde. Der var fastelavnsboller til alle. 

Dagsorden jf. vedtægternes § 13. 

 

Ad. punkt A. Valg af dirigent og referent. 

Bo blev valgt som dirigent og Jens Ole (far til Skumfidus og Dino) som referent. Dirigenten 

bekræftede, at mødet var indkaldt rettidigt. I Hjortetakken var der oprettet notits om datoen for 

rådsmødet. Invitationen var oprettet som arrangement på vores hjemmeside  3 uger før mødets 

afholdelse og information sendt til alle medlemmer. 

 

Det forløbige regnskab havde været tilgængelig på hjemmesiden i 1 uge. Dagsorden er noteret som 

følgende korpsets love. Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad. punkt B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

Kort beretning fra afdelingerne. (alle undtagen trop havde fremlagt beretninger på hjemmesiden). 

Den endelige beretning kan findes samme sted som dette referat.  

I referatet nedenfor er kun medtaget kommentarer samt planer for indeværende år. 

Familiespejd v/Bo  – Se bilag (Beretning) 

Holder møder en søndag formiddag om måneden, deltager på familieweekend og juleweekend. 

Mini v/Ninka - Se bilag (Beretning) 

Skal på fam. weekend, divi i maj, der er 11 tilmeldinger til sommerlejr på Næsbycenteret. Sommer 

tager faklen som grenleder efter sommerferien, da Ninka skal på udveksling. 

Junior v/ Frank- Se bilag (Beretning),  

Skal på Familieweekend og divisionsturnering. 

Søderåsen på sommerlejr 11 tilmeldte, Frank og Nicklas har været på tur og undersøgt, skal sove 

sidste nat i Skåne dyrepark. Kører patrulje arbejde med 3 patruljer. 

Trop v/Jacob 

Var på sommerlejr sammen med gruppen, fam weekend. Der var afholdt 2 trops kolleuger, hvor 

spejderne overnatter i spejderhytten uden voksne og selv sørger for mad skolegang, lave lektier og 

alt andet praktiskt. Troppen har bl.a. været på Nathejk og Ragnarok, der er arrangementer arrangeret 

af andre grupper i DDS.  

Har planlagt en weekend inden sommerlejr, sommerlejr kanotur til olousstrøm. Skal på divi, der er 

ikke så mange tilmeldte til sommerlejren endnu, men de kommer.  

Jacob, Nichlas og Karina er ledere i troppen. 

 

Klan v/Tudse - Se bilag (Beretning) 

Skal på sommerlejr, på spejderskibet Klitta 9 tilmeldte, Daffy har tilmeldt sig +Peiko. Se evt. 

detaljeret program i Hjortetakken. (Tudse holdt minimøde og var ikke tilstede på rådsmødet) 
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Gruppe  /Frank– Se bilag (Beretning) 

 

Bestyrelse /Jens Ole– Se bilag (Beretning) 

 

Ad. punkt C. Årsregnskab v/Ole:  

Årets regnskab er dannet på baggrund af registreringer i vores regnskabssystem, stillet til rådighed 

af korpset.  

Revisor har revideret regnskabet ifølge korpsets Revisionsvejledning for gruppe- og 

divisionsrevisorer.  

I det foreløbige regnskab udsendt inden mødet var nedenstående afvigelser noteret. Det bemærkes 

at der ikke er fundet uoverensstemmelser mellem indtægst /udgifts bilag og bankkonto udtog, og at 

uoverensstemmelsen udelukkende skyldes konteringer i regnsskabssystemet:  

1) Afvigelse på giro konto på -288 kr 

2) Afvigelse på Bank konto på +820 kr. 

3) Dobbelt konteringer på konto 4080  

Afvigelserne på Bank og Giro var fundet og rettet i det på mødet fremlagte regnskab. Dobbelt 

konteringer på konto 4080 var korrigeret, med justeringer på Loppemarked (konto 1035) og 

Sommerlejr Deltager betaling (konto 1021) og årets resultat. Der udestår en mindre afvigelse på 

konto 4080, på 496 kr. Konto 4048 skulle udvise -578kr, skyldig (udbetalt i januar 2020). Denne 

afvigelse foresloges udlignet i regnskabet for 2020 (hvilket blev godkendt). 

Ole gennemgik hvilke hovedpunkter regnskabet består af.  

Herlev kommune yder tilskud til vores spejderarbejde, hvor lokaleleje mv. fra 2018 refunderes i 

2019 (75%). Dette var i år endnu ikke modtaget, men kommunen har givet tilsagn om at dette beløb 

bliver udbetalt. 

Se noter i beretningen.  

 

Vi har modtaget:  

25.000 kr fra Go-on, da vi blev årets forening 

2.000 kr som privat bidrag til hytte byggeriet 

15.000 kr fra Fog til nyt nøglesystem 

 

Året resultat er på 40.993 kr. i overskud. 

 

Regnskabet blev godkendt  

 

Ad. punkt D. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad. punkt E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

1. Forelæggelse af planer for indeværende år v/Frank 

De enkelte afdelingers planer blev fremlagt under beretningerne. 
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Lederne skal på Indiansk ledelseskursus 24 timer. 

Se flere detaljer i Beretningen under Udviklingsplan 2020 

 

2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

Bestyrelsens planer fastlægges på først kommende bestyrelses møde. Oplæg til hvad der skal 

arbejdes med kan ses i beretningen.  

Der arbejdes videre med hytte projektet. Vi forventer at gå i gang med hytte byggeriet i år, hvorfor 

vi har afsat yderligere 150.000 kr til dette. Vi vil inden igangsættelse af byggeriet indkalde til et 

ekstraordinært rådsmøde for at godkende dette, og evt. yderligere afsættelse af egne midler til dette, 

da vi binder gruppen til i fremtiden af afbetale afdrag på lån (ca 33.000 kr om året) til Herlev 

kommune. Herlev kommune vil bidrage med et rentefrit lån på 750.000kr, dertil kommer afdrag på 

eksistrende gæld på 243.000 kr til Herlev kommune. 

Vi skal fortsætte fonde søgningen (Bygge og anlæg, Nordea, Herlev bladet mfl.) 

Den nye hytte vil have samme størrelse som den gamle, men en lidt anden indretning. Der vil blive 

et stort rum, køkken og toiletter. Vi forventer at gå i gang, når vi har penge nok til at bygge et lukket 

hus, med toiletter. 

Der blive stillet forslag om at oprette en konto for donation til hyttebyggeriet (er fradrag), da flere 

forældre har udtrykt vilje til at donere ekstra penge til dette. 

 

3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent (v/ Ole) 

Kontingentet blev besluttet sat op til 450 kr. halvårligt dvs. ialt 900 kr/år for spejdere fra minigrenen 

og op, mens den vil være 150 kr. halvårligt for familiespejdere. Forøgelsen i kontingentet opvejer 

forventet mistet indtægt på 10.000, da vi afholder et loppemarked mindre i 2020. 

Budgettet viser 371.482 kr. i indtægt og -410.500 kr. i udgift – dvs. et underskud på 39.018 kr. 

Underskuddet svarer ca. til dette års overskud. Budgettet forefindes sammen med regnskabet som 

bilag til dette referat. 

Der er afsat 150.000 til. Hytteprojektet, da vi forventer at gå i gang i år. 

Vi har stadig venteliste for minier. Antallet af mulige spejdere afhænger af antallet af voksne og de 

fysiske faciliteter. Vi har valgt at fokusere på kvalitet i spejderarbejdet fremfor kvantitet. Der er en 

mindre venteliste. Dem, der står på vente liste nu forventes at kunne starte inden sommer. 

 

Ad. punkt F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5 

Der var i år mange der havde givet tilsagn om gerne at ville opstille til bestyrelsen, og der bliver i 

det kommende år behov for ekstra opbakning grundet hytte projektet. Det blev derfor besluttet at 

udvide bestyrelsen til at have:  

Bestyrelsen består af 14 ordinære medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af tre grupper hhv. 7 

forældre, 4 ledere (to gruppeledere, 2 ledere) og 3 unge heraf mindst 1 repræsentant fra klanen. 

Dette blev vedtaget. 

Sommer ønskede ikke at blive genvalgt, og Anders (Pilou  blev valgt i 2019 ) – ønskede at udtræde 

af bestyrelsen. 
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Bestyrelsens sammensætning blev: 

1. Forældre (for 2 år):  

Søren Jepsen (far til Aris og Timon) er ikke på valg i 2020 

Søren Bruun Jensen (far til Sahara og Kobi) er ikke på valg i 2020 

Jens Ole Madsen (far til Skumfidus og Dino) blev genvalgt i 2020 

Ole Iversen blev genvalgt i 2020 

Mie Sørensen  (mor til Fønix) blev valgt i 2020 

Thomas Bjerringsfelt (far til Artemis) blev valgt i 2020 

Kim Lynge (far til Teak) blev valgt i 2020 

Jens Ole blev genvalgt til formand for bestyrelsen. 

Ole blev genvalgt til kasserer. 

2. Unge mellem 15 og 24 år: Valgt for 2 år blev: 

Termit, Thomas Krag-Sander blev valgt i 2020 

Tudse, Emil Rosendahl Jensen er ikke på valg i 2020 

Kira Trier Vang (Daffy) blev valgt i 2020 

3. Ledere, herunder mindst en gruppeleder. Valgt for 2 år blev:  

Frank Kofoed er ikke på valg i 2020 (Gruppeleder) 

Jacob Jeppson er ikke på valg i 2020 (Gruppeleder) 

Ninka, Trine Klinge Wulff  er ikke på valg i 2020 

Ravn , Nicklas Lauruhn (Junior) valgt i 2020 

4. Evt. søkyndigt medlem er ikke relevant 

5. Suppleanter til bestyrelsen (1. år) blev: 

Nina Jørck  nyvalgt (mor til T-Rex) 

Søren Lindemose blev genvalgt  (far til Baloo og Baghera)  

  

Ad. punkt H. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (for 1 år) 

Genvalgt blev Camilla Winther Gislinge og Sommerfugl, Helena-Celine Stevelt.   

 

Ad. punkt L. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (for 1 år) 

Genvalgt blev Ole Iversen, Frank Kofoed,  Jacob Jeppson, Tudse (Emil Rosendahl Jensen), Termit 

(Thomas Krag- Sander)  

Divisions rådsmøde d. 31 marts klokken 18:30 til 21:30 sted bliver oplyst senere (se evt. 

Hareskovdivision.dk) 
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Ad. punkt J. Valg af revisor og en revisorsuppleant (for 1 år) 

Valgt som revisor blev Kristoffer Iversen Anhøj 

Valgt som revisorsuppleant blev Nichlas Kongsdal Kongsdorf 

 

Eventuelt: 

Opfordring fra Søren Jepsen: Udsendelse af mail,  må gerne ske tidligere, forslag om at man bruger 

en lukket facebook gruppe til kommunikation. Der blev også snakket om lukket facebook gruppe på 

Ledelsesweekenden, Det vil der blive arbejdet videre med. 

 

 

Referent:    Dirigent:  

 

 

Jens Ole Madsen   Bo Wilhelmsen 

 

 

 

Bilag: 

 Regnskab, Balance og budget  

 Beretning 2019 

 

Bestyrelsens underskrifter samt revisionspåtegning vil findes hos kasseren. 

Referatet kan også findes på hjemmesiden (se under Om Gruppen / Bestyrelsen) 


