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Referat af generalforsamling – Forældreforeningen 

Torsdag d. 23. januar 2020. 

Der var 24 tilstede ved generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent 
Ole Bork (Tropsleder) blev valgt. 

2. Valg af referent 
Lars Jakobsen (Bæverleder) blev valgt. 

3. Årsberetning 
Marie fremlagde årsberetningen for Forældreforeningen. Se beretningen herunder: 

Så fløj 2019 forbi – og det gik ganske udmærket her i forældreforeningen. 

7 mennesker - Janne, Sus, Katrine, Jack, Mette, Joan og jeg har haft fornøjelsen af at sidde i 
bestyrelsen sammen siden nytår, og vi er mødtes fysisk en 3 gange omkring møder – det er det – og 
så har vi klaret alle mellemliggende småting i vores gruppe på Facebook. Det er ret overkommeligt at 
sidde i den her bestyrelse. 

Det er en klar fordel, at vi er flest mulige i bestyrelsen. For det første gør det, at vi er mange, at vi kan 
fordele de opgaver, vi har og tager – imellem os - sådan som det passer ind i vores respektive liv. På 
den måde risikerer ingen at komme til at stå alene med ansvaret for noget, og der er også mulighed 
for, at vi hver især kan trække os, når vi har for meget om ørerne. Det fører så det andet med sig, 
nemlig at vi har det hyggeligt og rart sammen ved de fysiske møder - og når vi er sammen ude til 
opgaver. Og selvom der bliver snakket lystigt om alt muligt, der ikke lige umiddelbart er relevant til 
vores møder – så er vi ret konstruktive og effektive, når det gælder - og jeg synes vores sammenhold 
er rigtig godt. Jeg vil godt med det samme sige, at jeg ved, der allerede bliver et par ledige taburetter 
i bestyrelsen nu i aften – som vi rigtig gerne vil have besat igen. Så tænkt lige over det de næste 
minutter – og stil op til det spændende valg om lidt, hvis I har den mindste smule overskud og vil 
være med i forældreforeningens bestyrelse. 

Det med det gode sammenhold i sådan en bestyrelse, tror jeg på og kan mærke, smitter af ud i resten 
af forældregruppen. Det er dejligt. I 2019 har vi oplevet, både at en trofast skare af forældre til børn, 
der har været spejdere i flere år, også i 2019 har givet en hånd med, når vi har haft opgaver at løse, 
men der er også en hel del nye forældre, der har budt sig til med hjælp. Det er super-godt. Tusind tak 
for det til jer allesammen. Bliv endelig ved med at melde jer til. Vi har brug for det også – og især - på 
den lange bane.  

Og hvorfor skal vi så gøre det som forældre – altså tjene alle de her penge til spejderne? 

Joh – kort og godt. Det skal vi, dels fordi det er en måde at holde kontingentet ned og gøre spejder 
tilgængeligt for alle børn og unge på – og dels er det en måde at anerkende vores helt igennem 
fantastiske frivillige spejderledere – og hjælpeledere. Jeg tænker, vi alle sammen gerne vil have at de 
her skønne mennesker, der bruger deres fritid sammen med vores mere eller mindre uvorne unger, 
skal have adgang til så gode faciliteter og remedier som muligt. De skal også have lov at komme på 
kurser og dygtiggøre sig som ledere. 
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Det er og bliver år for år en fornøjelse for mig at være vidne til, hvor meget engagement vores ledere, 
unge som gamle - kaster ind i arbejdet med vores børn. Jeg forstår det ikke helt – men jeg har heller 
aldrig været spejder – og jeg kan mærke, at her er der noget essentielt og vigtigt, jeg er gået glip af.  

Imidlertid kan jeg mærke på min egen datter og på I andres børn, at det her arbejde, som vores 
spejderledere leverer uge efter uge og præger vores børns liv med – det er helt unikt. Børnene lærer 
ikke bare, hvordan man overlever i og tager vare på naturen. De lærer også, hvad der skal til for, når 
de bliver gamle at kunne se tilbage på et godt liv, levet godt sammen med – og i gensidig 
afhængighed af andre mennesker. 

At være forældre til en spejder og give en hånd med, når vi samler penge ind til foreningen – bage 
kager eller boller til en spejderlejr – deltage i gruppeturen osv. er måder at bakke op om sit eget 
spejderbarns positive udvikling på – og ikke mindst en måde at vise sin opbakning til de frivillige, der 
gør det store arbejde.   

Vi håber, at I forældre også i 2020 kan afse tid til at tage del i de opgaver, der ligger foran os i året, 
som kommer – og som nævnt måske at være med i den kommende bestyrelse for 
forældreforeningen.  

Og nu følger en lille beretning om, hvad vi sammen har præsteret i 2019: 

Vi har på andet år omdelt kirkeblade for henholdsvis Nr. Søby og Heden sogne og for Nr. Lyndelse 
sogn. Vi har i alt 6 gange været ude med blade – og jeg skal hilse fra begge menighedsråd og sige, at 
de er rigtig glade for vores samarbejde. Jeg synes, det er en super-fed opgave menighedsrådene har 
givet os. Dels giver det god mening, at en kristen forening af unge mænd og kvinder selvfølgelig deler 
kirkens kirkeblade ud. Dernæst giver det en klækkelig sum penge til os for hver gang, og dels er det 
praktisk, at vi hver gang har en hel uge til omdeling. Dvs. at man som forældre selv kan planlægge, 
hvornår i løbet af de pågældende uger, man kan afsætte tid til det. Det er gået ret godt med at skaffe 
forældre og spejdere til det. Næste gang, vi skal dele ud er i Nr. Søby og det er i uge 9. 

I april var vi med spejderne til Bramstrupdag og fik solgt en hel masse i vores kaffe-telt med forældre-
hjemmebag. Det var en rigtig fin dag med godt vejr – og godt salg også.  

I juni, juli og august gav vi for tredje år i træk Karsten Hansen i Søsted en hånd med hans økologiske 
grøntsager. Vi stiller med minimum 3 mand en aften om ugen og arbejder 2 timer med lugning eller 
oprivning af ukrudt på hans marker, hvis det ikke lige står ned i stænger. Det er rigtig god fitness at 
komme derud, vi får en fin timeløn, godt med gratis D-vitamin, frisk luft, hyggelig snak og grøntsager 
med hjem, hvis vi vil. Hvis den kommende bestyrelse og Karsten vil det igen til sommer, kan jeg kun 
anbefale jer at tage med. Fra troppen og opefter er det lønnet arbejde, men det er faktisk også ret 
hyggeligt for de mindre spejdere at gå med og se, hvordan grønkål, persille, græskar – you name it - 
ser ud i naturlig tilstand og ikke bare, når det ligger nede i Brugsen. Det har været en udfordring at 
rekruttere forældre til det – selvfølgelig nok fordi en del af aftnerne ligger i sommerferien, men det 
lykkedes at finde folk – og jeg personligt har nydt hver eneste aften derude. Jeg blev nærmest 
afhængig af mine timer i markerne derude i sommerferien. Tak til alle I forældre og spejdere, der gav 
en hånd med. 

Siden 2017 har vi haft en sponsorkontrakt med OK. Grupperådet, som pengene tilfalder, fik den 
anden portion penge overrakt nu her i november. Godt 6000 kr. Med til aftalen hører, at vi som 
KFUM-spejdergruppe skal tegne 21 nye benzinkort pr. år og stille op nogle få gange årligt med 
repræsentanter fra foreningen i Super Brugsen, når OK´s repræsentant, Erik Nielsen, står dernede 
med sin stand. Så har I ikke et OK-kort endnu, så vil vi selvfølgelig rigtig gerne, om I vil tegne et på 
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OK.dk, vælge KFUM-spejderne Nr. Lyndelse som sponsorgruppe og tage kortet i brug, så vi kan 
opfylde vores del af kontakten.  

Sidst men ikke mindst har vi netop overstået juletræsindsamling 2019. Det gjorde vi lørdag 
formiddag d. 28. december. Omkring 25 spejdere og forældre mødte op, flere med trailere og 
Sebastian med traktor og vogn. Ligesom i 2018 gik det bare mega-hurtigt, og vi var færdige med at 
samle træer og gavepapir ind i Nr. Lyndelse og Nr. Søby efter få timer. Det gav et fint udbytte på godt 
3000 kr. lidt mindre udbytte end i 2017, men vi havde heller ikke omdelt flyers – kun annonceret på 
Facebook og med opslag rundt om i byen, så det vi sparede på at trykke flyers og omdele dem, skal vi 
huske at lægge til. Juletræsindsamling er for alle. Der var Mariehønefamilier med denne gang også. 
Fedt at se! Tak til alle der var med og ikke mindst til familien Hæstrup/Andersen, som sørgede for at 
hjælpe os af med de mange træer, det alligevel blev til. 

Lige om lidt venter gruppeturen, hvor kager, boller og forældredeltagelse er velkommen. 
Forældreforeningen laver maden på turen og vi er så heldige, at der allerede er 3 ekstra forældre, der 
har meldt klar til at hjælpe os i køkkenet. Det er bare skønt! 

Så vil jeg kort lige minde jer om, at I kan og bør melde jer ind i Facebook-gruppen 
”Forældreforeningen, KFUM-spejderne, Nr. Lyndelse”, hvis I ikke allerede har gjort det. Vi skal nok 
gøre, hvad vi kan for at huske at få sendt mails ud, når der er noget, vi skal bruge jeres hjælp til, men 
vi laver også altid opslag om det derinde, hvor det er ret simpelt og hurtigt at kommunikere med jer. 

Det var alt for året der gik og lidt om begyndelsen af det nye. 

Til slut vil jeg bare sige en stor tak til de to medlemmer af bestyrelsen, jeg ved, takker af efter i aften. 
Mette og Joan. Mette har været med, tror jeg i 3-4 år og Joan i en menneskealder – du var her i hvert 
fald før mig. Du har bestredet posten som kasserer i al min tid og sikker også længe før det. Tak for 
din indsats. Vi håber, I har lyst til at bevare kontakten med os. Jeg synes lige, vi skal give Joan og 
Mette en hånd. 

Tak. 

Marie Maegaard 

Marie takkede samtidigt de afgående medlemmer af Forældreforeningen, Mette og Joan, for deres 
store indsats i de forgangne år og det udløste bifald fra resten af generalforsamlingen. 

Derudover blev beretningen tages til efterretning uden yderligere kommentarer. 

4. Regnskab 
Joan fremlagde Forældreforeningens regnskab for 2019. Årets overskud var på 15.483,70kr. 
Regnskabet kan efterfølgende ses ved henvendelse til Joan. 

Der var ingen kommentarer til regnskabet som er taget til efterretning af generalforsamlingen. 

Tak til Joan for regnskabsførelsen. 

5. Valg til forældreforeningen 
Siddende i forældreforeningen, valgt i 2019 og ikke på valg er: 

• Janne Sanderhoff 
• Marie Maegaard 
• Jack Andersen 
• Susanne S. Jakobsen 
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På valg er: 

• Mette V. Jørgensen 
• Joan Mogensen 
• Katrine Hejnsvig (genopstiller) 

 
Mette og Joan ønsker ikke genvalg. 

Katrine Hejnsvig, Lars Loft Reuter og Lykke Pedersen blev valgt uden modkandidater. 

Fra hele generalforsamlingen lød der en stor tak til både nye og udtrædende medlemmer. 

6. Valg af revisorer 
På valg er: 

• Iris Nystrøm 
• Annette Høstrup 

 
Begge genopstiller og blev valgt uden modkandidater med følgende klapsalve fra forsamlingen. 

7. Evt.  
Lars takkede Forældreforeningen for den store indsats med at tjene penge til gruppen og 
spejderarbejdet. Det betyder rigtigt meget, både for lederne og børnene, og gør at vi bedre kan 
koncentrere os om spejderarbejdet og knap så meget om økonomien. 

 

 

Således opfattet 

Lars Jakobsen 

 


