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Referat af generalforsamling – KFUM Spejderne Nr. Lyndelse  

Torsdag d. 23. januar 2020. 

Der var 24 tilstede ved generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 
Ole Bork (Tropsleder) 

Dirigenten fastslog herefter at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at vi kunne fortsætte 
ifølge dagsordenen. 

2. Valg af referent 
Lars Jakobsen (bæverleder) 

3. Aflæggelse af beretning 
Bestyrelsesformanden fremlagde gruppen og enhedernes årsberetninger som beskrevet herunder. 

Gruppens beretning 2019 

2019 har været et dejligt spejderår. Vi kan alle glæde os over, og være stolte af, at vi har en 
velfungerende forening med lige over 100 medlemmer, og nogle engagerede og kompetente ledere i 
alle grene. Samt ikke mindst de unge spejdere som hjælper til alle steder som hjælpeledere. 

I februar var alle på gruppetur til Skovgaarden. Mariehøns var mange med, de var ved vandet og 
samle sten som de malede på. Det var sjovt for mariehønsene at være på tur med resten af gruppen, 
hvor vi også på løb med blandede hold. Troppen lavede spændende førstehjælpsscenarier, som dog 
var lidt til skræk og rædsel. 

I maj blev afholdt en dejlig dag på Bramstrup med mange sjove aktiviteter fx bueskydning, klatring 
og mindst kanoræs. Tak til Bramstrup for at stille deres unikke rammer til rådighed for sådan et 
arrangement. 

Hos Mariehønsene kommer der hele tiden flere familier til, og det er dejligt! På nuværende tidspunkt 
er vi 16 familier! De mødes cirka én gang om måneden, typisk lørdag eller søndag fra kl. 10-12. På 
møderne har vi lavet fx lavet mad over bål, bygget drager, været på geocaching, Kimsløb og været en 
tur på Naturama sponsoreret af forældreforeningen, hvilket vi siger mange tak for. 

Sommerlejren d. 1.-2/6 gik 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. 

Vi har det godt og sjovt hos Mariehønsene, og sikke en utrolig opbakning vi får fra forældrene. Også i 
form af alle de nye medlemmer. Derfor har vi startet med at holde forældremøde hos mariehønsene 
et par gange gennem sæsonen. Vi har også allieret os med en madmor, Katrine, forælder til to 
mariehøns, som står for alt det spiselige på møderne. Fx til juleafslutningen havde hun sørget for 
risengrøden. Det gør det meget nemmere for os ledere. Det er en stor hjælp som vi er glade for. Tak 
til Katrine. 

Hos bæverne er 16 bævere samt 3 lederassistenter og 3 voksne ledere. 

Efter gruppeturen arbejdede bæverne med mærket “Igen og igen” om genbrug, affald og miljø. 

Foråret brugte de blandt andet på et hyggeligt bondegårdsbesøg og på at arbejde med smagssansen 
i forbindelse med mærket “Madeventyr”. Foråret medførte også et farvel til vores gode lederkollega 
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Merete, men heldigvis valgte Rasmus istedet at træde til og det er vi meget glade for. For at lægge 
op til årets sommerlejr, så sluttede sæsonen af med at tage mærket “Jeg kan selv”, som gik ud på at 
lære bæverne, at de rent faktisk kan mange ting selv og ikke behøver at have en voksen til at gøre 
det for dem. 

Sommerlejren gik i en forlænget weekend til Ravnebjerghytten, hvor vi havde en dejlig sommerlejr 
med overnatning i telt, lege, mad over bål, aktiviteter, “Hulebygger” mærket og masser af hygge. 

Efter sommerferien kom oprykningsturen, hvor vi måtte sige farvel til mange af de gamle bævere, 
som rykkede op til ulvene, men heldigvis fik vi også nogle søde nye bævere, som rykkede op fra 
Mariehønsene. Efter oprykningsturen, arbejde vi med mærket “Bæverdammen”, som lærer bæverne 
om livet i bæverdammen, både for bæverne ude i naturen, men ikke mindst for spejder-bæverne i Nr. 
Lyndelse Gruppe. 

Efteråret bød desuden på mærket “Superhelte”, bål og julehygge sidst på året. Samtidigt sagde vi 
farvel til vores ene lederassistent, Søren, som gerne ville prøve kræfter med ulvene i stedet. Heldigvis 
kunne vi samtidigt byde velkommen til Mikkel, som vi er meget glade for ville hjælpe os og vores 2 
andre lederassistenter, Emilie og Mia.  

Hos ulvene er de 22 ulve, men kun 4 piger. De har en pigebande, hvilket de er meget glade for. 
Ulvene har taget flere mærker igennem spejderåret, og der har været et flot fremmøde til møder og 
ture. Sommerlejren gik til Port Arthur. Efter sommerferien er der skiftet lidt hos lederne, der er blevet 
sagt farvel til Amanda og Frida, og velkommen til Søren og Astrid som unge hjælpere, og Johnni som 
er vendt tilbage. 

Troppen er 26 virkelig søde og dygtige spejdere, som arbejder i 4 patruljer, med en super kompetent 
stab dvs. patruljeledere og assistenter. De er gode til at samarbejde og tage imod udfordringer. Alle 
patruljerne har været på selvstændig overnatning uden ledere. Troppen laver regelmæssigt møder 
sammen med andre spejdere i kommunen. De har været på barsketur på Odense å i kano fra 
Skovsøen til Stige Ø. Sommerlejren blev holdt helt ud til Svendborgsund, med overnatning i telte, 
storpionering i vandet, og med hike til GorillaPark. På oprykningsturen rykkede nogle søde ulve op. 

3 Patruljer har deltaget i Fynsmesterskabet. 5 tropsspejdere har været på weekend 
patruljelederkursus og 2 har været på Roland ugekursus. Troppen var på juletur i gåafstand til 
Fangel, hvor der blev lavet mad på trangia, gibsafstøbninger af dyrespor, stearinlys og selvfølgelig 
julehygge. 

Hos seniorerne er de også meget aktive, de er 5-8 der holder møde hver uge. Det er rigtig flot. 
Derudover er 5 på efterskole. De har planlagt og afholdt et møde for troppen, og er somme tider med 
troppen på tur bl.a. barsketur. Sommerlejren gik til Ærø. De har afholdt kollektiv, hvor de bor i hytten 
en uge, og tager i skole derfra. 

Vi har 22 rovere, fordelt over hele landet, der prøver at mødes nogle gange om året til forskellige 
spejder arrangementer. I år holdt roverne sommerlejr i det midtjyske. Hvor vi startede i Østbirk hos 
Pernille, og gik langs Bryrupbanestien, hvor der blev overnattet i forskellige shelters langs ruten.  

Gruppens bestyrelse består af medlemsrepræsentanter, som kan være forældre eller medlemmer 
over 15 år, og lederrepræsentanter. Vi har i det forgange år været 11 medlemmer i bestyrelsen, og vi 
arbejder med rammerne for gruppen. Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Benjamin 
som formand og Mads som kasserer. En stor tak til Søren for hans store engagement som formand 
de forgange år. I bestyrelsen har vi fornøjelsen af at få hjælp fra Henning som fører vores regnskab, 
et meget stort og vigtigt arbejde for gruppen. 
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Vi har i 2019 diskuteret samvær, hvor vi gennem dialogmøder og workshops med konsulenter, er 
nået frem til et sæt samværsregler, som vi vedtog i efteråret.  

Der er blevet indkøbt jakker med logo til de ledere som ikke havde. Der har været udvalgsarbejde om 
at renovere køkkenet, som lige nu afventer i ansøgning om støtte, og så håber vi at komme i gang 
med det i år. Derudover har vi drøftet forskellige muligheder for at dræne grunden. I efteråret opstod 
en god mulighed for at erhverve os nogle nye rafter, så der har vi slået til, Bramstrup har sponseret 
nogle træer som kan bruges, og vi betaler for skovning og transport. Endnu en tak til Bramstrup for 
denne mulighed, nu venter vi på at det bliver tørt nok til at rafterne kan komme frem. Efter 
sommerferien blev de unge hjælpeledere inviteret ud til en aktivitet - skydning i Bo’s skytteklub. Vi 
sluttede året med at de forældrevalgte holdte et arrangement med spisning for lederne. 

På vegne af forældrene vil jeg takke lederne for deres store frivillige indsats, og fra lederne en tak til 
forældrene for at de må låne jeres søde børn. 

4. Godkendelse af regnskab 
Fremlæggelse af regnskab for 2019 ved regnskabsfører Henning 

Kommentarer: Der er 22.074kr i overskud på årets regnskab. Vi tilstræber at regnskabet balancerer 
omkring 0 og årets overskud er blandt andet begrundet med et indkøb at telte, som ikke kunne ske i 
2019 pga. leveringsproblemer. 

Regnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer 

Hyttens regnskab 2019 ved revisor Iris 

Kommentarer: Årets resultat er -1.890,12kr, primært pga. indkøb at et nyt komfur. 

Regnskabet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer 

Stor tak til Henning og Kirsten for regnskabsføringen for hhv. gruppen og hytten. 

Fremlæggelse af budget 2020 ved kasserer Mads 

Kommentarer: Stort set uændret budget ift. 2019 mhp. medlemsantal, tilskud og udgifter. Målet er 
et mindre overskud end i 2019 eller allerhelst et lille underskud. Spejdere og ledere blev opfordret til 
at deltage i flere kurser, da denne budgetpost sjældent bliver brugt op. 

Budgettet blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer. 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for en sæson på 800 kr., dog 465 kr. for mariehøns, rovere 
og seniorer på efterskole. 

Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 

5. Indkomne forslag og planer for det kommende år 
Der var ikke nogle indkomne forslag. 

Bestyrelsesformanden orienterede om 2 igangværende projekter i gruppen: 

Renovering af køkken 

Der er tale om en udgift i størrelsesordenen 50.000kr. 
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Kommentarer: Iris pointerer at vi skal være opmærksomme på at udgiften placeres korrekt ift. 
gruppens og hyttens regnskaber. 

Dræning af grund 

Her er der også tale om en udgift i størrelsesordenen 50.000kr til dræning af den nederste del af 
spejdergrunden, hvor der er store problemer med vand i vinterhalvåret. 

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter  
Vælges af lederne og på valg er: 

• Gruppeleder: Birgitte Hjerrild Thomsen 
• Gruppeassistent: Lena Blad Hansen 

 
Begge ønsker genvalg som team, og har stor opbakning til dette fra ledergruppen. 
Begge blev valgt med stort flertal af generalforsamlingen. 
 
7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 
Siddende i gruppebestyrelsen, valgt i 2019 og således ikke på valg i år er: 

• Vinni Henriksen og Benjamin Kjelkvist Larsen 
 

Valg af medlemsrepræsentanter, som vælges blandt forældre til medlemmer under 15 år, og 
medlemmer der er fyldt 15 år. På valg er: 

• Mads Poulsen – genopstiller 
• Søren Fischer – genopstiller ikke 
• Christian Sørensen – genopstiller ikke 

 

Mads blev genvalgt sammen med Jakob Madsen (far til Sandie i troppen), Marc Materna (far til 
Asbjørn ved mariehønsene) og Victor Bäcklund Andersen (medlem over 15 år). 

Alle blev valgt med applaus og Søren og Christian takkes for deres indsats igennem årene. 

Lederrepræsentanter vælges af lederne og på valg er: 

• Lars Jakobsen  
• Oliver Bertelsen 
• Thyra Langkilde 

 
Alle lederrepræsentanterne genopstiller, og er valgt af ledergruppen. 
 
8. Valg af to revisorer 
På valg er: 

• Iris Nystrøm 
• Annette Høstrup 

 
Begge genopstiller og blev valgt uden modkandidater. 
 
9. Evt. 
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Bestyrelsesmøde med konstituering finder sted tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19.00 i spejderhytten. 
Dagsorden udsendes inden mødet. 

Fællesmøde for gruppebestyrelse, Forældreforening og hyttestyrelse finder sted tirsdag d. 17. marts 
2020 kl. 19.00 i spejderhytten. 

 

 

 

Således opfattet 

Lars Jakobsen 

 


