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 Årsberetninger! 
 

Gruppelederens årsberetning. 

Kære alle spejdere, forældre og andet godtfolk, år 2021 er godt i gang og I skrivende 
stund, er de første vacciner på vej ud i samfundet og vores lille spejdergruppe er gået 
igang med endnu et spejder år efter endnu en nedlukning. 

Vi har oplevet nedlukninger, restriktioner, mulige smittekæder og meget mere 
igennem 2020, for alt har været styret af Covid-19 igennem hele året.Men vi er 
kommet stærkt igennem selve året, selvom det har været frustrerende og et meget 
mærkeligt år.Her er lidt af det vi har opnået. 

Vi har bevaret det samlet medlemstal på 127 medlemmer igennem hele 
nedlukningen.hvilket beviser hvilken stærk ånd, som er i vores spejdergruppe og alle 
gren ledelser er klar til opstart her den 1.marts  

Sætter man sig i helikopteren og kigger på 2020 som helhed, kan det sammenlignes 
med en kraftig rutschebanetur, med både opture og nedlukninger, men jeg synes at 
alle har været gode til at holde humøret oppe og hvor der heldigvis har været mange 
gode oplevelser, vi fik som den eneste spejdergruppe i Herlev gennemført 
sommerlejre for alle spejdere og vi har haft nogle gode måneder, hvor vi har fået 
afholdt nogle gode spejdermøder. 

Vi har også et par gange måtte lukke ned, men er kommet godt igen og heldigvis har 
der mest været tale om falsk alarm i forhold til covid 19. Vi har også sagt farvel til 
Sommer som aktiv minileder pga. hendes engagement i division og uddannelse, men 
Sommer er stadigvæk tilknyttet gruppen som Gruppehjælper, Vi har til gengæld fået 
Oliver ind som juniorleder, og Tudse overtager den daglige ledelse i Minigrenen 
imens Ninka er på studietur til Japan.Vi glæder os til at se Ninka tilbage. 

I den sidste nedlukning periode har vi i ledelsen brugt tid på planlægning af 
sommerlejre og mini/junior tager til eksotiske Glumsø, imens Troppen tager til det 
sydfynske ø hav. 

Vi går her i 2021 endnu engang i luften med en leder rekrutteringskampagne og vi 
forventer at være synlige i gadebilledet i forskellige lygtepæle og andre steder. for 
med så mange spejdere vi efterhånden har fået i gruppen, er det vigtigt at have en 
naturlig rekruttering eksternt fra, da vi ikke endnu kan brødføde med egne 
spejderledere. Men vi er godt på vej.2021 bliver et spændende spejderår, for får vi lov 
til at lave spejderarbejde hele året eller rammer endnu en nedlukning, det kan ingen af 
os svare på. Vi må blot afvente og se 

Msph Frank Kofoed-Gruppeleder 



 

Klanens Årsberetning 

 

Kalder alle glade spejdervenner🤠🤩😆 

Som i alle de andre grene har klanen været ramt af årets restriktioner. 

Men det skal ALDRIG stå i vejen for den glæde, sammenhold og kontakt 
spejderarbejdet giver!!! 

I løbet af det sidste halve års tid har klanens møder, alt efter de gældende 
restriktioner, stået på udendørs spejderaktiviteter, med masser af afstand og god 
hygiejne. 

MEN primært har den stået på en tid med online spejdermøder. 

Vi har blandt andet brainstormet sommerlejr, holdt online hygge og ellers bare holdt 
fokus på at holde kontakten. 

Klanens årlige weekendtur i sommerhus er udskudt på ubestemt tid, men vi glæder os 
til at det endelig kan lade sig gøre. 

Vores planer for sommeren står nu på en sommerlejr til Bornholm, hvor vi skal ud og 
vandre, hvilket vi ser meget frem til. 

 

Vi glæder os meget til at komme igang igen og lave nogle MEGA FEDE aktiviteter 
når vi åbner op igen her fra den 1 marts. 

Skrevet af Emil (Tudse) Jensen  

 

 

 



 

 

Årsberetning Familiespejd 2020 

 

Familiespejder Grenen er for børn fra 3 år og til BH-klassen med deres 
forældre. Vi har i 2020 været 25-30 indmeldte spejdere, så med en eller flere 
forældre og ind imellem også søskende som deltager sammen med spejderen, så 
har vi ofte været mange, men vi er ikke for mange, og det går fortsat godt.  

 

Året gik jo ikke som forventet. Vi startede med et par møder, hvor temaerne var 
hhv. ’Det går mod lysere tider’ og ’Cowboys’, og så var det, at vi blev ramt af 
C-ordet og kunne så ikke holde flere møder i foråret. Da vi kom i gang efter 
sommer var det med inspiration fra Astrid Lindgrens verden, og vi nåede forbi 
både Emil fra Lønneberg og Pippi Langstrømpe flere gange.  

 

På de månedlige møder starter vi med at hejse flaget, og der bliver med stor 
entusiasme sunget familie spejdersangen og råbt mikroberåb. Derefter tænder 
vi bål, hvor vi tilbereder spejder godbidder, og der er selvfølgelig en kop kaffe til 
de voksne. Vi har altid en aktivitet med bevægelse, løb eller leg og ofte en 
aktivitet, hvor der produceres en ting til at tage med hjem. 

 

Laila er kommet til som voksen, så det nu er Laila, Benjamin, Ole og Bo, der 
står for møderne, og indimellem hjælper Janus også med 

Skrevet af Bo  

Følg også med på 
http://hjortespringspejder.dk/familiespejd 

 

http://hjortespringspejder.dk/familiespejd
http://hjortespringspejder.dk/familiespejd


www.hjortespringspejder. dk- kig forbi! 
 

Årsberetning 2020: Mini 
Vi startede 2020 ud på fin maner, med 25 spejdere hos minierne. 

Vi blev dog, som resten af gruppe, og resten af landet, ramt af 
nedlukning skyldet Covid-19 pandemien.  

I denne forbindelse blev der oprettet en FaceBook-side for 
miniforældre i vores gruppe, hvor der blev lagt små aktiviteter op 
til hjemmespejd. Der var ikke den helt store interesse i dette, men 

lidt kom der da, og der blev givet nogle mærker, til de spejdere der 
var med.  

Vi begyndte så småt at starte spejder op igen da der blev lukket op 
for udendørsaktiviteter, men på grund af samlingsforbuddet var vi 
inddelt i fire forskellige grupper, alt efter alder. Møderne i denne 
tid var kun en time lange ift. vores normale tid på 1½ time, men 
det var sådan vi kunne få det til at fungere med hensyn til vores 

ledere.  
Både vores familieweekend og vores divisionsturnering var aflyst, 

men vi håbede at være i stand til at tage afsted på vores 
sommerlejr. Uheldigvis nåede denne også at blive aflyst, men vi fik 

holdt nogle dage nede i hytten, hvor vi b.la. tog vores 10 km 
mærke. Vi var også en enkel dag på Næsbycentret, det center vi 

skulle havde været på lejr på, som havde lavet det om til 
dagsaktiviteter.  

Efter sommerferien startede vi op med blå uge, hvor vi sagde 
goddag til de familiespejdere der rykkede op, og ugen efter, til 

dem, der startede fra vores venteliste. Ventelisten voksede meget 
under nedlukningen i foråret, og er pr start ’21 på omkring 17 

børn.  
Vi havde et skønt efterår, hvor vi tog, traditionen tro, kniv- og 

savbevis. Vi nåede lige at slutte af for julen i november, og blev der 
ved ikke synderligt ramt af nedlukningen i december. 

Nedlukningen ramte dog vores planlagte opstart i ’21, hvor vi først 
starter fra marts måned.  

Planen for foråret er, at vi gerne vil tage ”klar dig selv”-mærket, 
og lære hinanden bedre at kende igen!  

 

http://www.hjortespringspejder/


For sommeren har vi planer om at tage på centerlejr til 
Næsbycentret i uge 31. Det er endnu ikke vist, om der bliver 

afholdt divisionsturnering, men mere information om dette vil 
følge når der vides noget.  

 
Skrevet af Ninka. 

 
 
 
 

 
Som forældre til Bestyrelsesarbejdet, for jo flere som løfter i flok 

jo stærkere et resultat. 
 
 
 



Årsberetning Juniorgrenen. 
 

Ja, så gik 2020 og hvilket år det var, vi startede ud med kreativ 
båltænding i januar og humøret var højt indtil slutningen af 
februar, hvor vi godt kunne fornemme, at noget anderledes var på 
vej, men ligefrem at Danmark skulle lukke ned og vi skulle forsøge 
os med hjemme spejd havde ingen af os troede på. 
2020 var også året, hvor vi sagde farvel til en masse dejlige 
juniorspejdere som skulle rykke op til troppen. Og samtidigt fik vi 
næsten ligeså mange op, og vores nye juniorspejdere har brugt 
efteråret på, at lære det og være junior. 
For det betyder nemlig, mere selvstændighed,uniform på hvert 
møde og en masse samarbejdsøvelser i patruljerne. 
Men vi er kommet igennem 2020 med livet i behold, og alle vores 
spejdere er stadigvæk glade og friske, klar på nye 
spejderoplevelser sammen med os ledere. Vi har planlagt en 
spændende sommerlejr og vi har nu officielt fået en ny 
spejderleder i Oliver som, her henover januar er officielt meldt ind 
i hjortespring gruppe. 
Men tilbage til 2020, vi fik afholdt en rigtigt god sommerlejr for 11 
juniorspejdere i Nordsjælland og vi har haft et spændende efterår, 
hvor rigtigt mange af juniorerne har påbegyndt Tørklæde 
Mærket, og samtidigt har vi haft masser af spejderarbejde indtil, 
vi fik en ny nedlukning, men alt i alt er det gået fornuftigt for 
juniorspejderne i 2020. 
Velmødt. Oliver, Nicklas og Frank og alle juniorerne.

 
 
 

 



Årsberetning Troppen 

 
Som alle andre i 2020, har spejderarbejdet stået i Covid 19 tegn, men vi har også fået 
afholdt en del møder med vores lille trop i starten af året og med vores mega store 
trop efter sommerferien. 

 
Det har været rart, at se vores store tropsspejdere være gode til at tage imod, hjælpe 
og coache de nye tropsspejdere med livet i troppen. Stor ros fra lederne til dem. 

 
Vi fik også gennemført en sommerlejr, samme sted som juniorens, men med vores 
eget program. Det var efter omstændighederne en rigtig god sommerlejr og alle 
Tropsspejdere har modtaget et Corona sommerlejrmærke. 

 
Igennem hele 2020 har vi arbejdet meget med medbestemmelse og patruljearbejde, 
hvilket er grundstene for en god trop. Spejderne er efterhånden blevet rigtig gode til 
at planlægge og koordinere deres møder selv. 

 
Vi er nu igang igen og vi glæder os til en forhåbentlig god spejder periode uden flere 
nedlukninger. vi har planlagt sommerlejr til Thurøbund, se vores hjemmeside for mere. 

 
Skrevet af Karina og Nicklas 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Årsberetning fra Forældreklanen. 
2020 blev året hvor forældreklanen blev genskabt af 5 modige 
kvinder. Vi har forsøgt at planlægge lidt julelejr og 
familieweekend men pga. covid 19 er intet blevet gennemført. 
Men der er altid kaffe på kanden og alle forældre er velkommen, 
man behøver ingen særlige kompetencer end dem som man til 
hverdag som forældre bruger. 
KIG FORBI-  hver den 1. onsdag i måneden i spejderhytten på  

Gammelgårdsvej 60a.imellem 18-19.30 
 

 
 

Vel mødt! 
Forældreklanen Hjortespring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Økonomisk beretning 2020 
Corona, kan godt aflæses i vores regnskab i år, heldigvis har vi 
gennemført rigtig mange  spejdermøder og aktiviteter, men har 
også haft en del aflysninger og ændringer i vores aktiviteter og 
alligevel fået afholdt alternativ sommerlejr i 2020. 
 Men vi har ikke haft tab i den forstand/ som evt. 
Idrætsforeninger- og kulturlivet ellers har fortalt om.  Det er 
lykkedes at få hytteleje retur eller overføre lejen til  nye aftaler i 
2021  
Vi har på trods covid19, fået flere medlemmer i alle grene og 
familiespejderne er vokset eksplosivt.  
Herlev Kommune (HK) har været positive og har hjulpet med en 
administrativ løsning omkring det årlige aktivitetstilskud, uden 
nedsættelse på grund af manglende møder og ture. 
Så I 2021 får vi samme fordeling/tilskud som i 2020.  
Rafte depot, pga.  covid19 fik vi ikke smedet vanger til et nyt rafte 
depot, I januar 2021 har HK gen bevilget  tilskuddet på 15.000 
kr.som skal bygges inden oktober 2021,  
Kursus-aktiviteter, spejder kurser i DDS er blev aflyst, men vi 
gennemførte vores lederkusus, som er støttet af HK med 75%, ved 
to ansøgninger  dels bloktilskuddet på 10.000 kr. og udvidet tilskud 
december  2020.  
Gruppens arbejde for at skaffe midler til nyt spejderhus 
Vi fik kun afholdt et loppemarked som gruppe. Klausdal 
Loppemarked åbnede  medio juli til september, hvor 7 af os har 
deltaget i fælles loppemarked og har tjent 9.589 kroner  til 
gruppen.  
Vi har haft helt udsolgt af juletræer i 2020 og har solgt Juleøl fra 
2019 (11-kasser tilbage 2019) og 2020 har pt. Et restlager på 12 
kasser 2020. alt i alt en nettoindtægt på 41.289 kroner. 

Covid19 og hjemmespejd  
Vi har brugt 5.925 kr.på spejdermærker, hjemme-spejder,  eget 
sommerlejr mærke, bålkok, kode hoveder, teatersport, 10-20 km 
års-stjerner – event-mærker 365 dage (Hvor du skal gøre..) 



LEDIGE STILLINGER- LOPPEMARKED KOORDINATOR 
KONTAKT OLE FOR MERE INFORMATION! 
Genbrugsspejd er den største indtægtskilde, vi har ved siden af 
kontingent og offentlige tilskud, og er en forudsætning for det 
driftsbudget, der er lagt for gruppen for den næste lange periode ifm. 
vores kommende hyttebyggeri.  
 

   

Den årlige vedligeholdelses dag er  udsat, men bænke er malet i 
sommers og der er sket oprydning i begge huse og der er igen 3 
patruljerum i Mosehytten og Klanlokalet har fået en makeover, 
Biblioteket og skabe er flyttet. Der er ryddet op i Rudelens 
værksted og leder lokale er genetableret samme sted.  
Rengøring har haft et lavt niveau i begge huse.  
Med spejder hilsen Ole Iversen, Kasserer 
 

Klausdal Loppemarked  
Som nævnt i den økonomiske beregning har vi haft en ok, indtægt. 
Der er ingen tvivl om, at vi hen over sommeren 2021 kan åbne 
Klausdal Loppemarked, men nok mest som fælles indsats, hvor 
afregningen bliver i mandetimer pr. hjælper. Så alle kan bruges 
spredt på arbejdsopgaver, tømning opstilling oprydning og evt. 
salg (særlig salgszone). Vi har også forsøgt Kirppu i Herlev blot for 
at komme af med gode ting som er afleveret til gruppen løbende. 
Det er ingen guld gruppe men blot mere arbejde for få.  Men det 
kan lade sige gøre.  
Så meld jer til fælles salg når det kommer,  Ting som afleveres bør 
kommer i poser, eller samles som lot.  
Vi vil gerne have en ny forældregruppe, som tænker på salg – 
loppemarked – events.  
 
Med spejder hilsen Ole Iversen, Kasserer 



 
Årsberetning Bestyrelsens 2020 
I det forgangne år har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor af 
kun det ene har været med fysisk fremmøde. I juni dristede os til at 
holde første bestyrelsesmøde udendørs omkring bålpladsen ved 
Rudelen. De efterfølgende møder har været Zoom/Teams møder, 
hvilket har fungeret fint, men været knap så hyggeligt. 
På hytteprojekt siden er vi desværre ikke kommet særligt meget 
videre, da fornyet indhentning af tilbud viste en forøgelse af prisen på 
ca 275 t kr. For at skaffe yderligere kapital, har vi afholdt møde med 
Herlev kommune og fremsendt ansøgning til kommunen om bl.a.: 
lån af yderligere 380 tkr 
Refundering af omkostninger til forureningsundersøgelse ca. 60 tkr  
Tilsagn fra kommunen om betaling af evt. bortskaffelse af forurenet 
jord.  
Vi har PT ikke hørt fra kommunen om dette. Den entreprenør vi har 
indhentet tilbud fra har endvidere meddelt at han nu er fuldt booket i 
indeværende år. og vi undersøger alternativer. 
På fondssøgning siden har vi modtaget tilsagn om 100.000 fra Kai dige 
bach fonden. 
På indtægtssiden har bestyrelsen været aktivt involveret i det ene 
afholdte Loppemarked, og nogle af de afholdte fælles loppemarkeder. 
fælles loppemarkederne er blevet afholdt på en covid19 optimeret 
måde, med håndsprit og betaling ved udgangen. Måden dette er 
foregået på kan godt tænkes fastholdt, da der har været behov for 
færre til at sælge. Vi har også forsøgt os med at sælge fra en stand  i 
Kirppu. 
Juletræssalget er sammen med juleøl salget gået forrygende! Vi måtte 
lukke før tid, da vi kun havde en forkølet mini rødgran tilbage. (Vi 
fandt dog senere 1 rødgran mere). Der har i år været god opbakning 
til salget, på trods af at vi ikke har kunnet gøre det så hyggeligt som vi 
plejer. Det har sikkert været en kærkommen lejlighed for mange at 
”skulle” mødes med andre for at få årets juletræssalg til at fungere.  
Grundet Covid19 har vi i år ikke haft fælles ledelses weekend med 
Lederne, men håber at få dette til at lykkes næste år. 



Foruden Hytteudvalget, juletræsudvalget, loppemarkedsudvalget har 
også SoMe udvalget holdt møder og arbejdet med at gøre gruppen 
mere synlig i mediebilledet. 
I det kommende år forventer vi at skulle 
Fortsætte fondssøgning 
Afslutte arbejdet med Politikker og retningslinjer (input til opdatering 
af lederhåndbog) 
Komme videre med det fysiske hytte projekt. 
Holde fysiske møder igen  
 
Skrevet Jens Ole. Bestyrelsesformand 

 
  

 

 
  
  



Visionen for Hjortespring spejdergruppe. 

I spejderloven, som alle spejdere kender står der blandt andet, at man skal tage 
ansvar for familie og samfund, det har Hjortespring spejdergruppe igennem de 
sidste 10 år forsøgt i forhold til både opsparingen til en ny spejderhytte og 
udviklingen af unge mennesker i Herlev kommune. Det har været forskellige 
ledelser og bestyrelser holdning, at spejdergruppen selv igennem loppemarked 
og de sidste 5 år juletræssalg skulle være medfinansierende på et nyt 
spejderhytte projekt. Det kalder vi ANSVARLIGHED. 

Visionen for Hjortespring spejdergruppe, er at der skal være plads til alle som 
har lyst til at gå til spejder, i fremtiden vil Hjortespring spejdergruppe gerne 
skabe et spejdercenter på grunden Gammelgårdsvej 60a for endnu flere børn og 
unge i Herlev, men denne drøm kan først lade sig gøre, når en ny spejderhytte 
med bedre sanitære og mødefaciliteter står klar. I dag råder Hjortespring 
spejdergruppe over 1 toilet og med gennemsnitligt 25 spejdere til hvert møde, 
kan det være både logistisk svært og hygiejnisk at overholde blot en normal 
standard af renlighed.Visionen er at Hjortespring spejdergruppe skal have en 
sund og stabil økonomi og en stabil medlemstilgang løbende, Hjortespring 
spejdergruppe drømmer om at runde 250 spejdere inden 2025 og samtidigt være 
en social stærk forankret spejdergruppe i Herlev. 

Hjortespring spejdergruppe favner bredt og har i dag spejdere fra alle skoler i 
Herlev både kommunale og private skoler, hvilket er godt for gruppen, at så 
mange forskellige børn mødes med samme formål og det er også godt for Herlev 
som by, da børn uanset social status kan mødes til spejder i Hjortespring 
Gruppe, og opleve en hel spejder tid i Hjortespring. 
Hjortespring spejdergruppe er en meget aktiv spejdergruppe i lokalområdet, og 
deltager i kommunale arrangementer såsom Skattejagt arrangeret af SSP, 
Skumringsaften, Loppemarked på Klausdal og har skabt en succes som nu 
spreder sig til andre spejdergrupper og foreninger i Herlev nemlig 
GENBRUGSSPEJD og meget mere, vi uddanner også en del unge mennesker i 
ledelse, gennem deres engagement som frivillige spejderledere, så man kan sige, 
at vi som spejdergruppe uddanner gode samfundsborgere for Herlev. 

DET SKAL VÆRE SJOVT, LÆRERIGT OG UDVIKLENDE AT 
VÆRE SPEJDER, FORÆLDRE OG LEDER I HJORTESPRING 
GRUPPE.  
 
 

REGNSKAB 2020 



 

 
 

 
Kont
onr. 

Navn Saldo Forrige 
år 

Budget 
2020 

Budget 
2021 

1000 Medlemskont. 66809,94 53363,59 58000 65000 

1010 Lokaletilskud/Leje 60790,5 60310 54119 63372 

1011 Aktivitets-/medlem
stilskud 

43800,42 38312 43801 43800 

1012 Kursustilskud 15990,75 1087,5 10000 10000 

1013 Andre offentlige 
tilskud 

7062 15000 22062 14460 

1014 Udviklingspulje   15000 15000 

1020 Ture og lejre 
deltagerbetaling 

6550 23995 24000 9000 

1021 Sommerlejr 
deltagerbetaling 

16520 16500 33000 36000 

1022 Egen 
kursusbetaling 

  1000 250 

1030 Arrangementer og 
aktiviteter 

1120,8 300 2000 500 

1035 Klausdal 21743,5 47937 30000 15000 

1036 Beklædning  2525 1000 850 

1037 Juletræer 94235 89625 75000 90000 



1040 Fonde/støttefor.  27000   
1050 Diverse indtægter 19666,5 9127,22 2500 1000 

1060 Renter 329,05 154,62  250 

1998 Indtægter 354618,4
6 

385236,9
3 

371482 364482 

2000 Korpskontingent -34440 -29224 -30000 -35000 

2010 Divisionskont. -4460 -3820 -4000 -4400 

2011 BUS-Herlev     

2012 Gren-budget    -10000 

2020 Ture og lejre -23361,71 -52672,26 -44000 -20000 

2030 Arrangementer og 
aktiviteter 

-18662 -20867,1 -20000 -5000 

2036 Lederhvervning  -4218,75 -5000  

2037 Juletræ udgift -45947,5 -58606,25 -39000 -45000 

2040 Kurser -21321,25 -1450 13300 -18300 

2050 Administration -8373,62 -11707,37 -7500 -7500 

2060 Materiel -11068 -20576,5 -32000 -14900 

2064 
(31-1
2-201
5) 

Kollektiv ulykke 
(Lukket) 

    

2065 Hytteudg u. ref. -621,85 -1057,95 500 -500 

2070 Lokaleleje -60890 -35342,4 -42000 -31720 

2071 Prioritetsrenter     



 
 

 

2072 Skatter, afgifter, 
forsikringer 

-8962,09 -8828,31 -8800 -9983 

2073 Vedligeholdelse og 
rengøring 

-1854,6 -5459 -5000 -1500 

2074 Opvarmning og 
belysning 

-8962,08 -11966,97 -12000 -7000 

2075 Alarm, 
abonnement 

-27778,49 -20015,49 -20000 -23250 

2076 Hyttebyggeri -27584,38 -43125 -150000 -3575 

2078 Afskrivning -15709 -7124  -7500 

2080 Renter     

2081 
(31-1
2-201
4) 

gl. lån danske 
bank (Lukket) 

    

2090 Diverse udgifter -3900 -9216,62 -5000 -1000 

2998 Udgifter -323896,5 -345277,9 -410500 -246128 

2999 Resultat 30721,89 39958,96 -39018 118354 

      

  



 
 
 

BALANCE 
Navn Saldo Forrige år 2019 

Bank 317.936,34 206.962,97 

Danske Bank 
0002228262 

524.115,95 528.022,36 

Kasse 48 0 

Kasse loppemarked 2.000,00 2.000,00 

Tilgodehavende 
kontingent 

0 0 

Kortbetalinger 275,8 1599,32 

Rådighedsbeløb 0 0 

Andre 
tilgodehavender 

0 60310 

Inventar og materiel 252.061,00 267.770,00 

Hus, hytte og grund 243.000,00 243.000,00 

Debitorsamlekonto -700 -526 

Aktiver 1338737,09 1309138,65 

   

Gæld til korps og 
division 

0 0 

Andre skyldige 
omkostninger 

0 0 

Bankgæld 0 0 



Før og efter godkendelse af regnskabet. 
 
 

 

med spejderhilsen. 

Ole -Kasser. 
 
 
 
 
 
 
 

Forfalden gæld -243.000,00 -243.000,00 

Hensættelser -25.000,00 0 

Byggelån HK 0 0 

Hensættelse til ny 
hytte 

-616.166,00 -393.750,00 

Formue -454075,09 -670.817,50 

Kreditorsamlekonto -496 -1571,15 

Passiver -1338737,09 -1309138,65 
 

 



 

 
 
 
 
Kontaktliste for DDS Hjortespring gruppe 
 

 
 
 
 

KIG FORBI: www.hjortespringspejder.dk 
 

 

 
 Navn Telefonnr Mail-adresse 

Familiespejder Bo Wilhelmsen 6055 8680 ebwilhelmsen@hotmail.com 
 Ole Iversen 3066 1671 olesteen@iversen.mail.dk   
 Benjamin Rasmussen 2346 2926  
Minispejder Trine Klinge Wulff (Ninka) 4151 7153 trine@wulff1.dk  
 Benjamin Rasmussen 2346 2926  
 Emil (Tudse) Rosendahl Jensen 5150 1519 emiljensen1@gmail.com 
 Mads Kessel 3131 9531 kezzel@gmail.com 
 Rasmus Lindevall Borch 2270 9644 rborch@ymail.com 
    
Juniorspejder Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 
 Nicklas (Ravn) Lauruhn 3136 3156 lauruhn13@gmail.com 
 Oliver  5070 1745 rallava@live.dk 
Tropsspejder    
 Nichlas Kongsdal Kongsdorf 2292 8168 nichlaskongsdorf@gmail.com 
 Karina Wilhelm 4017 9280 stump_wilhelm@hotmail.com 
Klanspejder Emil (Tudse) Rosendahl Jensen 5150 1519 emiljensen1@gmail.com 
 Thomas Brene Jepsen  2234 9330 thomas@brene-jepsen.dk 
Gruppeleder Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 

GALT Jacob Elmue (Tiger) 6065 2515 
hoppendetiger@gmail.com 
 

Bestyrelse 
Repræsentanter for Forældre, Ledere og 
Unge 
https://hjortespringspejder.dk/bestyrelse-og-grupperad 

  

 Formand: Jens Ole Madsen 4498 1177 jens2ole@hotmail.com 
 Kasserer: Ole Iversen 3066 1671 olesteen@iversen.mail.dk   
Forældreklan Frank Kofoed 4059 3131 frank@troldklov.eu 
Spejderhus/Hyt
te Rudelen/Mosehytten   

Info/adresse Mail videresendes til medlemsadministrator  info@hjortespringspejder.dk 
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