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Tak for at så mange deltog. Dejligt at være en del af så velfungerende en gruppe☺  

1. Valg af dirigent, Ole,  
2. Valg af referent, Lena 
3. Aflæggelse af beretninger. 

Årsberetning for mariehøns 2018 
 
Der er kommet mange flere familier til hos Mariehønsene. På nuværende tidspunkt er vi 16 familier! 
Vi mødes cirka én gang om måneden, typisk lørdag eller søndag fra kl. 10-12. 
På møderne har vi lavet alle mulige ting, som fx mad over bål, toast, pandekager, været på geocaching, 
lavet en efterårscollage af ting vi har samlet og mange andre ting. 
Sommerlejren d. 9.-10/6 var lille og hyggelig. Vi tog igen til DDS’erne i Gudme, hvor vi igen havde fået lov at 
låne deres grund og hytter. Vi hyggede os, lavede mad over bål, var ved vandet, legede og have en rigtig 
god tur. 
Gruppeturen er jo flyttet til februar på Skovgården, og den glæder vi os til – der er mange Mariehøns 
tilmeldt! 
Vi har det godt og sjovt hos Mariehønsene, og sikken utrolig opbakning vi får fra forældrene. Også i form af 
alle de nye medlemmer. 
I sommers var der en mindre leder-rokade hos Mariehønsene. Morten Bo valgte at tage orlov (man stopper 
jo aldrig helt i gruppen J ), men til gengæld er Lena startet som leder hos Mariehønsene. 
Vi vil gerne takke Morten Bo for denne gang – med håbet om at se ham igen senere.  
Tak for dette for året 2018, vi glæder os til dette 2019. 
 
Spejderhilsen, 
Morten Bo, Bo og Lena  
 
 
Årsberetning for bæverne 2018 
 
Vi startede 2018 med at tage mærket "Min familie", hvor bæverne arbejdede med familiebegrebet, både 
som i bæverfamilien og deres egen familie. Senere fortsatte vi med mærket "Der var engang...", hvor vi 
arbejdede med eventyr, gamle lege og forestillingsevnen generelt. 
I løber af foråret havde vi også en rigtig hyggelig overnatning i spejderhytten, hvor vi både legede og 
hyggede med film og popcorn. 
 
Sommerlejren gik til Forlev Spejdercenter, hvor vi var på centerlejr delvis sammen med Ulvene og Troppen. 
Vi var afsted fra lørdag til tirsdag, 17 bævere, 2-3 ledere og 2 lederbørn og det var en dejlig sommerlejr, 
som vi lærte rigtigt meget af, både børn og voksne! Blandt andet lærte vi, at det er ret besværligt at være 
på teltlejr og ikke må lave mad over bål på grund af afbrændingsforbud. 
 
Efter sommerferien startede vi op med at sige farvel til Morten, som valgte at rykke op til Ulvene og blive 
leder der. Tak for indsatsen Morten. Heldigvis har vi istedet fået Merete, som både bæverne og os andre 
ledere er rigtigt glade for. Efter sommerferien og oprykningsturen fik vi en del nye bævere, faktisk så 
mange, at vi til nogle af møderne var oppe på omkring 28 bævere - dejligt at så mange børn har lyst til at 
prøve kræfter med spejderarbejdet. Med alle de nye bævere valgte vi at (gen-)indføre familie-
/patruljebegrebet, så bæverne nu er inddelt i faste familier fra gang til gang og dermed har nemmere ved at 
finde sig til rette i den store gruppe af børn. 
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Med alle disse ting på plads, tog vi fat på efterårets program, hvor vi blandt andet har været på Bæver-
/Ulvedag på Port Arthur Spejdercenter ved Tommerup og haft en møderække, hvor vi lavede skibe og tog 
til Davinde Sø og sejlede med dem og havde et super møde med masser af vand og natur. Vi har også taget 
mærkerne "Bæverdammen" og "Navigatør", hvor vi har arbejdet videre med familiebegrebet og det at 
være bæver i en spejdergruppe samt at navigere i trafikken, finde vej og øve morsekoder. 
 
Da vi gik på juleferie midt i december kunne vi se tilbage på et fantastisk spejderår med 23 dejligt aktive 
bævere, som vi glæder os til at være sammen med hver torsdag.  
Samtidigt var vi så heldige at få besøg af Emilie, som gerne vil hjælpe os med at styre bæverne sammen 
med vores 2 andre uundværlige hjælpeledere Mia og Søren - tak for indsatsen i det forgangne år og 
velkommen til dig Emilie. 
 
 
De bedste spejderhilsner 
Bæverlederne Line, Merete og Lars 
 
 
Årsberetning for ulvene 2018 
 
Ved efterårsferien måtte vi sige farvel til Iris, som har været en fast leder ved ulvene gennem mange år. Et 
stor tak til Iris, for alt det arbejde hun har lagt ved ulvene gennem årene. 
Johnny holder også pt en pause ved ulvene, så vi har fået Mai-Britt ind som leder her ved nytår. Så vi er 3 
voksne ledere: Oliver, Mai-Britt og Morten. Der ud over har vi 3 unge ledere: Amanda, Frida og Victor.   
Vi har 4 bander og der er gang i den til møderne. De er friske på de aktiviteter vi planlægger og der er en 
god stemning på møderen. 
Vi har arbejdede med kokkemærket og stifindermærket i efteråret, og regner med at forsætte med flere 
mærker her i foråret. 
 
Spejderhilsen 
Morten, Oliver, Johnni og Mai-Britt 
 
Årsberetning for troppen 2018 
 
Vi er 26 børn fordelt I 4 velfungerende patruljer med nu 5 ledere. I løbet af året har vi været på 6 
weekendture for os alle og en sommerlejr med ulvene og bæverne. Til DM I Spejder gik begge vores 
deltagende patruljer videre til finale, hvoraf den ene fik en flot 2.plads. 
Staben som består af alle patruljeledere og assistenter har været meget active I år. De har blandt andet 
været af sted på et blat patruljekursus I Forlev og på Fenrris løbet, som er et af løbene I adventure-ligaen. 
En del af tropspejderne har været på patruljelederkursus og rolandlejr med tilskud fra forældreforeningen. 
I December begyndte vi at lave møder med de andre grupper I kommunen, en gang I kvartalet. 
Vores sommer lejr bliver I år I uge 27. 
 
Spejderhilsen 
Ole, Thyra, Mathias, Laura og Kirsten 
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Årsberetning for seniorerne 2018 
 
Seniorerne er en aktiv flok på 7-8 personer fast + et par stykker ud over. 
De holder møde fast hver uge. 
I år har de deltaget på løbet Natheik og haft 2 x kollektiv. 
De deltager på fælles ture og ellers ture med troppen. 
Prøv at se need ved shelteren, det er seniorerne der har gjort en indsats her. 
 
Spejderhilsen 
Sebastian 
 
 
Årsberetning for roverne 2018 
  
Vi er 22, rovere fordelt over hele landet, vi prøver at mødes nogle gange om året til forskellige spejder 

arrangementer. Vi har flere rovere der har været på klatrekursus og med gruppens klatreudstyr klatre vi 

gerne med de forskellige enheder. Vi har blandt andet klatret med ulvene til deres filmaften. Der deltager 

også nogle rovere i årets gruppetur. Vi har planlagt fremtidige arrangementer.  

Spejderhilsen 

Oliver 

 

Årsberetning for gruppebestyrelsen (Søren) 

Det sidste år i bestyrelsen er gået hurtigt.  

I grupperådet, har vi primært haft med rutineopgaver at gøre. Blandt andet børneattester. 

I 2018 afholdt korpset landsmøde, hvor der blev besluttet flere forskellige ting. Bla. besluttede landsmødet 

at ændre på betegnelserne for grupperådet, så det nu ikke længere er et Grupperåd, men en 

Gruppebestyrelse, og grupperådsformanden har fået ny titel af bestyrelsesformand.  

Landsmødet besluttede også et krav om at alle grupper skal have samværsregler. Arbejdet med at 

udarbejde samværsregler her i gruppen, har vi taget hul på, og haft et rigtig godt møde med lederne 

omkring holdningerne til dette. Arbejdet er slet slet ikke færdigt, men det er rart at være igang. 

 

I 2018 har vi haft en hel del kommunikation med kommunen. Spejderne i Faaborg Midtfyn kommune fik i 

fællesskab arrangeret et møde med repræsentanter fra kommunen, hvor vi fik en rigtig god snak om de 

udfordringer, og faldgruber, som tit opstår når kommunen laver besparelser på fritidsområdet. Vi fik en 

rigtig god snak om at spejderbevægelsen ikke passer ind i regler der er udarbejdet til idrætsforeningerne. 

Om der kommer noget ud af dette møde, venter vi stadig på at se. 
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Kommunen satte i 2018 også gang i arbejdet med en lokalplan for Nr. Lyndelse området. Det arbejde har vi 

deltaget meget aktivt i, for at om muligt at påvirke planen i en retning hvor den er tilgodeser spejderne 

bedst muligt. Da forslaget til planen kom ud til høring, viste det sig at den indeholdt ting, som vi ikke helt 

syntes om. Vi har derfor sendt kommunen en indsigelse til planen. 

For at vi bedre kan byde velkommen til nye ledere, har vi også vedtaget nye regler for udlån af uniformer. 

Sådan at det nu ikke skal være en stopklods for en kommende leder at vedkommende måske ikke ligger 

inde med en uniform. 

Der skal lyde en helt speciel tak til Claus Junge, som nu har siddet i grupperådet i hele 10år. Det er godt nok 

noget af en præstation. Jeg har ikke hørt om andre der har ydet en så langvarig indsats. Desværre er Claus 

her ikke i dag. Men som tak for den langvarige indsats, har vi i bestyrelsen købt en lille ting til ham, som vi 

sørger for at han får snarest muligt. 

En anden som vi har besluttet at give en lille gave, som tak for hjælpen, er Henning. Henning er ikke valgt til 

bestyrelsen, og er ikke leder. Henning er vores eksterne regnskabsfører. Han holder et gennemarbejdet 

regnskab for gruppen, og har altid styr på hver eneste krone. Nu satser jeg, og giver dig gaven allerede 

inden du har fremlagt regnskabet her i dag. Mange tak for hjælpen i 2018. 

Den aller største tak skal dog gå til vores spejderledere. Vi har nogle meget engagerede ledere, som laver 

nogle fantastiske møder og ture for alle spejderne. Det er vi meget meget taknemlige for, og hvis der er 

noget som bestyrelsen kan gøre for at hjælpe eller støtte jer ledere, så skal I altid være mere end velkomne 

til at komme til bestyrelsen. 

Tak for et godt spejder år. Jeg glæder mig til flere gode spejder oplevelser. 

 

 

4. Godkendelse af regnskab. 

OK aftale kr. 6.000, tilskud til uddannelse på kr. 9.000 fra forældreforening. 

De plejer ikke at være der i overskuddet på ca. kr. 30.000 

Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Søren har ingen modtaget 

 

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter. 

Gruppelederteam: Birgitte og Lena 

Genopstiller og blev valgt. 
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7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse. 

• Forældrevalgte medlemmer af grupperådet. Vælges for 2 år. 

o De siddende i medlemmer af grupperådet er: 

▪ Søren Fischer Hansen (Formand) 

▪ Mads Poulsen (Kasserer) 

▪ Christian Sørensen (Ønsker at gå af hvis der kan findes en erstatning) 

o Forældrevalgte der er på valg: 

▪ Claus Junge genopstiller ikke, har været i grupperådet i 10 år (Søren takker for hans 

indsats i beretning.) 

▪ Mai-Britt Hallenborg – genopstiller ikke, er blevet leder hos ulvene. 

▪ Lars Jakobsen – genopstiller ikke, er blevet leder hos bæverne. 

 

o Opstiller til grupperåd: 

▪ Vinni Henriksen 

▪ Benjamin K. Larsen 

De blev begge valgt 

 

 

8. Valg af to revisorer. 

Iris Nystrøm genopstiller 

Anette vil også stille op her. 

De bliver begge valgt. 

 

9. Eventuelt. 

Ide: Lokalt historisk arkiv – Nr. Lyndelse kunne måske være interesseret. 

De gamle spejderblade står i skabet, lokalhistorisk arkiv kan måske være interesseret i dette. 

 

 

  


