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Årsberetning Gruppeledelsen 2019 
Ja så er endnu et spejderår gået i Hjortespring gruppe og sikke et. Vi gik ind I 2019 med en 

medlemsfremgang og var 90 spejdere og 14 ledere i Januar måned, samtidigt fik vi i ledelsen skabt en rød 

tråd, som nu ligger til grund for vores spejderarbejde i de enkelte grene. Og det ser ud til at alle grene nu 

arbejder med de aftalte værdier. 

Vi har afholdt familieweekend, hvor rigtigt mange forældre fik en spejderoplevelse for en dag og lidt senere 

på året har spejderne været på divisionsweekend med junior og minigrenene. Det foregik på Gurredam 

spejdercenter tæt på Helsingør. 

Vi har afholdt Skt. Hans med vel nok, Herlev største bål og for første gang i mange år, med en bål taler 

Hanne Bjørn Klausen(C) og medlem af byrådet i Herlev. Vi satser på at gentage succesen her I 2020 med en 

ny Båltaler. 

2019 var også året, hvor Hjortespring tog på Gruppesommerlejr til Assenbæk Spejdercenter tæt på Esbjerg 

og vi havde en rigtig god lejr, hvor både mini, junior og trop lavede forskellige aktiviteter og gruppen på 

tværs af aldersgrupperne, fik skabt et stærkt bånd. Gruppesommerlejren kom ovenpå et tidligere spejderår, 

hvor det desværre kun var en gren, som kom på sommerlejr. 

I august starter et nyt spejderår altid med, Blå Uge og oprykning. Det er også tiden hvor vi skal sige goddag 

til en masse nye spejdere og dermed også en masse nye forældre, som vi skal prøve at hjælpe på vej i 

spejderverden, en af de nye tiltag vi har skabt, er et lille velkomst brev, til dig som forældre, hvor vi 

fortæller mere detaljeret omkring spejderbevægelsens opbygning. 

Vi håber i har, kunne bruge dette.(Har du ikke fået det, så kontakt mig) 

Men nye forældre, betyder også en masse spørgsmål til afdelingslederen og vi vil rigtigt gerne svare på 

spørgsmål, bare det er 15 minutter før eller 15 efter et spejdermøde.  

Men nye forældre betyder også, at vi skal opdrage lidt på jer, da vi er afhængige af jeres hjælp, til 

Vedligeholdelsesdage, Loppemarked/Genbrugsspejd og juletræessalg. Hvad kan du/I så forvente at få igen 

et endnu bredere netværk i Herlev og nogle utrolige fede oplevelser sammen med jeres børn. 

Vi glæder os til at se dig, til næste fællesarrangement. 

Imens, der afholdes spejdermøde på ugentlig basis er der også bestyrelsesmøder og ledelsesmøder hvor vi 

snakker mere dybdegående om udviklingen i de enkelte grene og eventuelt uforudset problematikker som 

skal løses, det er også en del af det, at være Gruppeleder. 

Igennem hele 2019, har vi haft stor fokus på, at rekruttere nye spejderledere og vi kan med stolthed, oplyse 

at vi har fået 2 nye spejderledere, begge er endt i troppen. 

Vi vil igennem hele 2020 også havde fokus, på dette område da vores gruppe er I vækst og dermed, er 

behovet nødvendigt for at vi kan videreudvikle og skabe et godt stykke spejderarbejde. 

Vi har både gang i, en digital kapagne og vi har også en del plakater som kan hænges op, i 

personalekantiner eller på uddannelsessteder. 

Formatet er A2. 
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Årets sidste fællesaktivitet, er altid Julelejren, og samtidigt går vores Juletræessalg i gang, Iår havde vi valgt 

at sælge vores egen julebryg hvor vi fortalte om vores spejderhytte projekt. Omkring 540 flasker fandt vej 

til et julebord. Vi var endnu engang på Gammelgård julemarked og Iår prøvede vi også at deltage I 

Elverparkens julemarked, det var ikke her, vi skabte vores overskud. Desværre var vi Iår ramt, af manglende 

julehjælp fra dig som forældre. Vi glæder os til markant større opbakning i år. 

Alt I Alt går det godt i vores spejdergruppe og mon ikke året 2020 bliver årets hvor vi begynder at bygge en 

ny spejderhytte og runder de 130 medlemmer. 

Vi er på nuværende tidspunkt ca. 114 spejdere og ledere og dermed er vi allerede her i Januar 2020 10 

medlemmer mere end sidste år på samme tid. Og med en naturlig vækst, uden at gå på kompromis med 

vores holdning om kvalitetsspejd fremfor kvantitetsspejd. Skal det nok lykkes. 

Med spejder hilsen 

Frank Kofoed 

Gruppeleder 

 

Årsberetning Familiespejd 2019 
Familiespejdergrenen er for børn fra 3 år og til BH-klassen med deres forældre. Der er nu mere end 20 

spejdere indmeldt, så med en eller flere forældre og ind i mellem også søskende, så kan vi blive mange, 

men vi er ikke for mange, og det går fortsat godt. 

Vi mødes en gang om måneden, og hver gang er en fornøjelse. Vi starter med at hejse flaget, og 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. Derefter tænder vi bål, hvor vi 

tilbereder spejdergodbidder som suppe, pandekager eller lignende og selvfølgelig en kop kaffe. Vi har altid 

en aktivitet med bevægelse, løb eller leg og ofte en aktivitet, hvor der produceres en ting til at tage med 

hjem. 

Det er fortsat Benjamin, Ole og Bo, der står for møderne, og på det seneste har Janus og Torben også 

hjulpet til. 

Årsberetning Mini 2019 
Vi er i minigrenen 25 spejdere spejdere og 6 faste ledere/assistenter (Sommer, Ninka, Tudse, Mads, 

Benjamin, Rasmus). Vi har også fået arbejdet os igennem vores til tider lange venteliste og har nu kun en 

venteliste med fire børn! Det betyder at færre børn skal vente på at blive spejdere hos os, hvilket vi er rigtig 

glade for! 

 

I foråret færdiggjorde vi vores ‘rejser’ til forskellige lande, hvor vi blandt andet har lært om orientering og 

taget stifinder-mærket. Vi besøgte desuden også en øde ø, hvor vores færdigheder rakte til det mærke også. 

Der var også en divisionsturnering i maj, hvor vi fik selskab af noget sne og en masse andre glade 

minispejdere fra divisionen.  

I januar rejste Sommer til New York på udveksling, men kom hjem igen i tide til at tage med os på 

sommerlejr, hvilket vakte stor glæde hos både store og små!  
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På sommerlejren var 6 minispejdere med på Assenbækmølle spejdercenter med juniorerne og troppen. Der 

tilbragte vi en uge med at sove i telt (som kun blev oversvømmet under skybrud én gang!), lave mad over 

bål, lege tinsmedje og være på naturtur. 

 

Over efteråret har vi holdt vores rejse-tema, men nu rejser vi i tiden. Vi var så uheldige, at vores tidsmaskine 

strandede i fortiden, og vi har så været nødt til at rejse op gennem tidsperioderne for at nå tilbage til vores 

egen tid igen. Det har budt på leg og læring om spejderfærdigheder om knob, knive og save.  

 

Det nye år byder på flere lederrejser: til september bliver det Ninkas tur til at rejse på udveksling i Japan. Vi 

vil glæde os til, at hun kommer tilbage og deler sine multikulturelle erfaringer med os. I mellemtiden vil 

Sommer, Tudse, Mads, Rasmus og Benjamin holde styr på tropperne hver onsdag. Vi ser frem til et dejlig år 

med nogle skønne minispejdere - og måske nogle skønne nye medhjælpere? 

 

Årsberetning Juniorne, 2019 
Et kalenderår er gået i vores lille Juniorgren, vi har igennem året oplevet en masse spændende ting og vi er 

super stolte over vores seje juniorspejdere som kommer til alle møder i alt slags vejr. 

2019 startede med, at Pilou fortalte at han skulle være far og derfor stoppede med udgangen af 

sommerferien, men det blev lidt tidligere.  

Efter sommerlejren, hvor Ole, Frank og Ravn deltog som ledere for juniorerne sagde vi farvel til 5 spejdere 

og tog imod en masse nye juniorspejdere. 

Da spejderåret lige var kommet i gang, måtte vi desværre sige farvel til Termit som juniorleder, Termit er 

stadigvæk tilknyttet gruppen som ung I styrelsen og klanmedlem. 

Vi sagde også velkommen til Gran, som tidligere har været spejder hos os, Gran har efterfølgende valgt at 

stoppe her med udgangen af 2019 grundet manglende lyst. Vi takker Gran for hans indsats. 

Vi har igennem hele året været omkring 15-20 juniorspejdere og vi har været på ren hyggelejr i oktober, 

julelejr i november og vi har planlagt, at vi skal til Sverige i 2020. 

Vi er opdelt i 3 patruljer og vi har et stabilt stort fremmøde, nogle gange går vi bare en tur, andre gange 

bygger vi labyrinter og samarbejdsløb. 

Vi har haft kreativ båltænding og vi har spillede minigolf og vi har været kulturelle.  

I skrivende stund, er vi lige komet igennem Januar og vores fremmøde er stadigvæk meget højt og, vi er gået 

i gang med, at arbejde mere i Patruljer af hensyn til divisionsturneringen i maj og vores sommerlejr til 

Sverige. 

Spørger man vores juniorspejdere, hvad lederne ligger meget vægt på, er der helt sikkert et ord, som går 

igen. SAMARBEJDE. Vi kommer også til, at arbejde med strukturen i vores patruljer, her vil vi arbejde 

mere med vores PL/PA er. 

I fremtiden skal vi rekruttere 1-2 nye ledere gerne af hunkøn, så der er et fornuftigt niveau af begge køn 

tilstede på vores juniormøder. 

Vi skal til sommer, sende en del af vores super juniorspejdere op til troppen og vi håber, at tropsledelsen er 

klar til disse seje spejdere og samtidigt glæder vi os til et nyt hold juniorspejdere, som kommer op nede fra 

mini. 

 

Vel mødt 

Ravn og Frank 
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Årsberetning Troppen 2019 
Troppen er for spejdere i alderet 12-15/6-9 klasse. Troppen har bl.a været på sommerlejr sammen 

med gruppen, deltaget i familieweekend.  

Der har været afholdt 2 trops ”kolleuger”, hvor spejderne overnatter i spejderhytten uden voksne og 

selv sørger for mad skolegang, lave lekter og alt andet praktiskt. 

 Troppen har derudover været på Nathejk og Ragnarok, der er arrangementer arrangeret af andre 

grupper i DDS. Der er i øjeblikket 2 patruler med i alt 10 spejdere. 

Jacob, Nicklas og Karina er ledere i troppen. 

Årsberetning Klan 2019 

 lanen er for unge spejdere i alderen    til omkring de 2  og består af 13 medlemmer. 

Klanen holder møde hver tirsdag kl. 19 til 21, og hvis du er interesseret i at pr ve kræfter, er du 

mere end velkommen til at komme forbi eller skrive en besked til vores klanledelse, der består af 

Tudse og Albus som kan findes på bagsiden af hjortetakken. 

Vi er en ung og voksende klan og har stort fokus på at styrke vores spejderrelationer internt i 

gruppen og divisionen. 

Dette ses f.eks. ved at klanen deltager til divisionens julefrokost og aktiviteter som f.eks. PLAT, der 

er et Patruljeleder assistent kursus for tropsspejdere i Hareskov Division planlagt af divisionens 

seniorer.  

Vi har det seneste år danset, svømmet, leget fangeleg med forskellige togruter og holdt div. 

spændende ting. 

Vi har også haft et musikmøde hvor vi skulle lave vores eget nummer og bygger vores egne 

instrumenter af f.eks. gulerødder. 

Her i klanen har vi en interesse og ønske i at deltage aktivt og engageret i gruppen, og afholder 

gerne flere møder for resten af gruppen i løbet af året som f.eks. et junior eller Tropsmøde.  

De bedste klanhilsner  

Klanen 

 

BERETNING 2019  fra deltagelse på 

KORPSRÅDSMØDE  
Camilla og Sommer var samtidig med juleweekenden i 

november til Korpsrådsmøde i Billund sammen med 621 

andre stemmeberettigede– altså alá vores generalforsamling i 

Det Danske Spejderkorps. Der var vi rundt på inspirationstorv, 
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til debatter og oplæg, og ikke mindst stemte vi om en hel masse vigtige ting. 

 

Vigtigst er nok, at vi har valgt ny korpsledelse (man kan læser mere om kandidaterne på 

https://dds.dk/kandidater-til-korpsledelsen-2019). Kristine Clemmensen og Mathias Faaborg blev valgt til 

spejderchefer og 9 andre til korpsledelsen (herunder Magnus Kvorning, som vi allerede kender fra Herlev 

Byspejderne og divisionen). Den valgte korpsledelse repræsenterer kort sagt et fortsat samarbejde med de 

andre korps (f.eks. i foreningen Spejderne) og en videreudvikling af, hvad vi vil som spejderkorps i det 21. 

århundrede. 

 

Derudover har vi vedtaget den endelige, justerede version af vores nye udviklingsplan. Altså de ting, 

korpset vil arbejde med i årene 2020-2024. (Den sidste udviklingsplan, "Spejder skal gøre indtryk", har bl.a. 

bidraget til arbejdet med øget ombranding ude i DK om, hvad det vil sige at være spejder, til et styrket 

samarbejde i Spejderne, til fokus på ledelsesudvikling og til engagementet i Ungdomsøen.) 

Den nye udviklingsplan er kommet til gennem en stor dialog mellem Korpsledelsen og PLAN-kurser, 

grupper, divisioner, centre, osv sidste år og så endeligt redigeret og vedtaget på Korpsrådsmødet. Den har 

overskriften "Vi skaber modige børn og unge" (mod til at prøve noget nyt, til at være sig selv og på livet) og 

har derunder fire 'ben':  

- Flere ledere (vi skal tiltrække nye ledere og sørge for at de eksisterende finder det udviklende og 

meningsfuldt at være hos os) 

- Urban scouting (udvikling af, hvordan man er spejder i byerne - så også børn her kan være med i 

vores fællesskab) 

- Bæredygtighed i børnehøjde (særligt i kraft af tidens strømninger... handler om at vi skal inddrage 

børn og unge i, hvordan man træffer bæredygtige valg og gør en forskel for bedre verden) 

- Vildskab i naturen (vi skal blive glade af at bevæge os, og det skal ske i naturen). 

 

Sen den færdige Udviklingsplan på Issuu: https://issuu.com/spejder/docs/udviklingsplan_2020-2024_-

_det_danske_spejderkorps  

 

Derudover godkendte vi regnskab for 2018 og vedtog budget for 2020. Den største konsekvens af det nye 

budget er nok, at det kommer til at resultere i en øget egenbetaling på kurser (fx. PLAN, Lederkursus) og 

arrangementer (fx. KRM). 

 

Det fulde referat fra KRM kan læses på Korpsets hjemmeside:  

dds.dk → Værktøjer → Regnskaber og Referater → ”Referat – Korpsrådsmøde 2019” 

Årsberetning Bestyrelsen 2019 
I det forgangne år har der været afholdt 4 bestyrelses møder, heraf et sammen med resten af 

ledelsesgruppen i Hjortespring gruppe.  

På Hytte projekt siden, har vi fået en paragraf 8 tilldelse og byggetilladelse. Vi har fået tilsagn om 150.000 

kr fra Nykredit fonden og 25.000 krl fra Go-on, idet vi er blevet køret som årets lokale forening i region 

https://dds.dk/kandidater-til-korpsledelsen-2019
https://issuu.com/spejder/docs/udviklingsplan_2020-2024_-_det_danske_spejderkorps
https://issuu.com/spejder/docs/udviklingsplan_2020-2024_-_det_danske_spejderkorps
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hovedstaden. Der er blevet skruet op for fondesøgningen, og vi håber på at kunne komme i gang med 

byggeriet her i år 2020. 

På indtægtssiden har bestyrelsen været aktivt involveret i Loppemarkederne, hvor vi har introduceret 

Genbrugsspejd, hvor der afholdes aktiviteter for børnene, mens forældrene hjælper med klargøre og sælge. 

Der har været større forældre deltagelse, hvilket har medvirket til at gøre loppemarkederne til en bedre 

oplevels for dem der har deltaget.  

Juletræssalget er blevet udvidet med øl salg. Begge dele er forløbet tilfredsstillende, men vi ville gerne have 

set lidt flere forældre til at hjælpe med salget. Vi hører gerne hvis der er forslag til initiativer der kan øge 

forældre opbagningen til disse indtægsskabende aktiviteter. Det har været super hyggeligt at sælge, idet 

man samtidigt kunne have bål og f.eks. lave pandekager, eller andet over bålet. 

Ledelsesweekenden blev afholdt på Ærkesædet i Holte, hvor vi bl.a. diskuterede Politikker og retningslinier 

(så vi alle har en fælles forståelse for bl.a. tilskud, priser for ture, rygning (eller mangel på samme), alkohol 

politik, Kursus tilskud mv.).  

Udover ovenstående har vi diskuteret en række praktiske sager, som afskaffelse af den papir baserede 

version af Hjortetakken, PR materiale (I har sikkert set de flotte Plakater med ledere på.) antallet af 

loppemarkeder og planlægning af rådsmødet (generalforsamlingen). 

I det kommende år forventer vi at skulle 

1) Lave fondesøgning 

2) Afslutte arbejdet med Politikker og retningslinier (input til opdatering af lederhåndbog) 

3) Komme videre med det fysiske hytte projekt. 

Økonomisk beretning for året 2019, Rådsmøde februar 2020 
Vi har fået revideret vores regnskab af Kristoffer Anhøj, som har taget udgangspunkt i 

Revisionsvejledningen for Grupperevisorer i DDS. 

Kortfattet har Kristoffer kontrolleret, at både resultat og balancen for 2019 ikke har udvist større fejl. 

Differancen for bank og grio er fundet og rettet,  Vi har haft dobbelt bogføring på vores 

mellemregningskonto 4080 for udlæg. Og har også konstateret kilden. Og 6 timer ekstra arbejde. 

Kristoffer har set vores bevægelser på vores konti  er korrekte  og foretaget stikprøvekontrol af både bilag 

og bevægelser. Ansøgte tilskud er modtaget fra Herlev Kommune i overensstemmelse med kommunens 

krav. Medlemmernes betalinger fremgår også af vores regnskab, kontingent og betaling til ture.   

Ekstra ordinært mangler vi at få udbetalt vores lokaletilskud for 2018 (ansøgt 29. april 2019), da den 

elektroniske ansøgning ikke er tilgået fritid- og kulturforvaltningen.  Tilsagn om udbetaling er modtaget den 

7. februar 2020 fra forvaltningen. 

Noter til indtægter 

1) 1010 lokaletilskud se ovenfor 

2) 1036 1300 kr, sommerlejr-t-shirt 

3) 1037 er inklusive øl-salg 

4) 1040 årets gruppe og privat donation 2.000 

5) 1050 2 depositum retur høbjerghus 5000 g4s 1316 og refusion af udbetaling pga fejl i kontonr. 1131  
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Noter til udgifter 

6) 2036 Lederhvervning er foto og plakater  

7) 2076 betaling for miljø-undersøgelse 

Noter til Balancen 

8) 3035 løbende indbetaling gennem DDS jeres betalinger 

9) 3070/ 4030 værdien af Rudelen er optaget til samme beløb som vores gæld til kommunen i denne. 

 

UDVIKLINGSPLAN 2020 

Under mottoet: Det skal være sjovt,udfordrende,lærerigt og udviklende at være spejder,Leder,forældre og 
klan i Hjortespring gruppe DDS. 

Det er Hjortespring gruppe målsætning, at udvikle sig i et naturligt flow indenfor medlemstilgangen med de 
nuværende faciliter. Herunder undersøge muligheden for etableringen af en fremtidig mikrogren. Såfremt 
bedre facilliter etableres, vil denne målsætning blive revurderet. 

Det er også Hjortespring gruppes målsætning, jævnfør vores fastsatte røde tråd at skabe kvalitets 
spejderarbejde for de børn og unge som der er medlemmer af vores fællesskab. Og alle børn skal opleve 2 
hele spejderperioder som minimum. Alle grene har en fastsat norm, som er vurderet udfra antal ledere, af 
hensyn til det gode spejderarbejde og ikke mindst sikkerhed. 

Det er en naturlig udvikling af vores klanspejder og leder generelt at have et højt uddannelsesniveau 
indenfor spejderbevægelsen. Dette er også jævnfør vores fastlagte rød tråd. 

 


