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Referat af generalforsamling for KFUM-spejderne, Nr. Lyndelse 
Mandag d. 17. januar 2022 kl. 19.00 – udendørs i bålhytten 
 
Der var 16 deltagere ved generalforsamlingen i bålhytten på spejdergrunden. 
 
1. Valg af dirigent 

Ole Bork (Tropsleder) blev valgt 
2. Valg af referent 

Lars Jakobsen (Bæverleder) blev valgt 
3. Aflæggelse af beretning 

Bestyrelsesformand Benjamin fremlagde gruppens beretning for 2021. Den blev taget til 
efterretning af generalforsamlingen og er vedlagt referatet. 

4. Godkendelse af regnskab 
Henning fremlagde regnskabet for 2021 og det blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
Der blev i den forbindelse rettet en stor tak til Kirsten og Laura for deres store arbejde med 
kajakprojektet.  
Under snakken om kajakprojektet fremførte gruppeledelsen også et ønske om at få uddannet 
flere kajakinstruktører, så vi sikrer at kajakkerne bliver brugt på forsvarlig vis. Tilskud til særlig 
uddannelse kunne også være anerkendelse af den store indsats med at få anskaffet kajakkerne. 
I relation til regnskabet blev det drøftet, at gruppen naturligvis vil blive berørt at de kraftigt 
stigende naturgaspriser i denne vinter og at bestyrelsen i det kommende år skal se på om vi skal 
skifte til fjernvarme, når det kommer til byen. 
Bestyrelsen foreslår i forbindelse med regnskabet, at kontingenterne holdes uændret i 2022 – 
dette var der ingen protester imod. 
Bestyrelsen har ligeledes besluttet at oprykningslejren fremover vil være gratis for spejderne. 

5. Indkomne forslag og planer for det kommende år 
Ingen indkomne forslag. 

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

• Gruppeleder: Birgitte Hjerrild (modtager genvalg) 
• Gruppeassistent: Lena Blad Larsen (modtager genvalg) 
• Gruppeassistent: Bo Frydkjær Jørgensen (modtager ikke genvalg) 

Birgitte og Lena blev genvalgt – tillykke med det. 
7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 

Forældre/medlemsrepræsentanter (Vælges af forældre til medlemmer under 15 år, og 
medlemmer der er fyldt 15 år.) 
Siddende i gruppebestyrelsen, valgt i 2021 og ikke på valg er: 

• Kristine Bjørklund Bach, Benjamin Kjelkvist Larsen, Vinni Henriksen 
 

På valg er: 
• Mads Poulsen og Jakob Madsen (modtager ikke genvalg) 
• Marc Materna og Victor Bäcklund Andersen (modtager genvalg)  

 
Marlene Robanke og Martin Enslev stiller desuden op som forældrerepræsentanter.  
Begge blev valgt sammen med Marc og Victor – Tillykke med valget. 
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Valg af lederrepræsentanter, disse vælges af lederne. 
Siddende i gruppebestyrelsen, valgt i 2021, og ikke på valg er: 

• Michael Andersen 
På valg er: 

• Lars Jakobsen og Thyra Langkilde. 
 

Lars blev genvalgt og Morten blev valgt i stedet for Thyra. 
8. Valg af to revisorer 

På valg er: 
• Iris Nystrøm og Annette Hæstrup 

Begge blev genvalgt. 
9. Eventuelt 

Intet til eventuelt 
 
 
 
 
 
Således opfattet 
Lars Jakobsen 
 
 
 

__________________________________________ 
Ole Bork, dirigent 

 
 

__________________________________________ 
Lars Jakobsen, referent 
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Referat af generalforsamling i Forældreforeningen hos KFUM-spejdere – Nr. 
Lyndelse. 
 
1. Valg af dirigent 

Ole Bork (Tropsleder) blev valgt 
2. Valg af referent 

Lars Jakobsen (Bæverleder) blev valgt 
3. Årsberetning 

Marie fremlagde beretningen for 2021 og den blev herefter godkendt af generalforsamlingen. 
Beretningen er vedhæftet referatet. 
I forbindelse med Maries fremlæggelse lød der en stor tak og et farvel til Poul fra hyttestyrelsen. 
Bo overtager Pouls opgaver. 

4. Regnskab 
Marie fremlagde regnskabet, som også er rundsendt inden generalforsamlingen. Regnskabet 
blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Valg til forældreforeningen 
Siddende i forældreforeningen, valgt i 2021, og ikke på valg er: 

• Janne Sanderhoff 
• Marie Maegaard 
• Susanne S. Jakobsen  

 
På valg (og modtager genvalg) er: 

• Katrine Hejnsvig 
• Lars Loft Reuter 
• Lykke Pedersen 

 
Alle er genvalgt sammen med Alexander Høy som også opstillede. 

6. Valg af revisorer 
Iris og Annette er genvalgt 

7. Eventuelt  
Intet til eventuelt 

 
 
Således opfattet 
Lars Jakobsen 
 
 
 

__________________________________________ 
Ole Bork, dirigent 

 
 

__________________________________________ 
Lars Jakobsen, referent 
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Gruppens beretning 2021 
 
2021 blev igen et anderledes spejderår, men stadig med gode aktiviteter indimellem restriktioner og 
perioder med nedlukning. Vi kan fortsat glæde os over at være en stor gruppe, her i efteråret har vi 
opgjort medlemstallet til 134 betalende medlemmer. En stor tak til lederne, hjælpelederne og alle 
dem der bakker op om spejderarbejdet, der virkelig skaber noget som spejderne er glade for. 
 
Hos de yngste medlemmer Mariehønsene som er spejdere sammen med deres forældre, er de lige 
nu 30 medlemmer. Derfor har de valgt at dele gruppen op i to hold. Programmet er det samme og 
holdet ligger samme dag, hvor tidspunktet er forskelligt. På møderne har de fx udhulet 
græskarlygter, bagt pizza efter at have “købt” varerne i vores egen butik og været i skoven og samle 
materialer til juledekorationer. Sommerlejren i juni måned blev en overnatning i telt på 
spejdergrunden. Rigtig hyggeligt. De har det godt og sjovt hos Mariehønsene, og sikke en utrolig 
opbakning de får fra forældrene. Tak skal I have. 
 
Hos bæverne blev det igen et år i coronaens tegn. Vi startede først op på bævermøderne i midten af 
april, men til gengæld startede de op med en flok super-engagerede bævere, som virkelig havde 
savnet spejderarbejdet (ligesom lederne havde). 
Det lykkedes også at komme afsted på en dejlig sommerlejr i Ravnebjerghytten, hvor de hyggede sig 
med hulebyggeri, leg, bålmad, telthygge og lejrbål. Det var en fornøjelse igen at være afsted 
allesammen og alle, børn som voksne, nød at være sammen om spejderarbejdet. 
Efter sommerferien var de traditionen tro på oprykningstur i slutningen af august. Her måtte de sige 
farvel til alle de store bævere, men til gengæld fik vi hurtigt fyldt de ledige pladser med en enkelt 
oprykkende mariehøne samt en god flok bævere fra ventelisten. 
Efteråret bød i store træk på et normalt spejderhalvår med en bæver-/ulvedag på Port Arthur i 
oktober og arbejdet med mærkerne Bæverdammen og Superhelte. Sidst på året blev de dog 
indhentet af virkeligheden og var nødt til at aflyse nogle af møderne på grund af corona i 
lederfamilierne, men heldigvis nåede vi lige at holde juleafslutningen, inden vi gik på en velfortjent 
juleferie. De sluttede året af med at være 25 bævere, 3 unge ledere og 3 voksne ledere. 
 
Ved ulvene har de, trods et år med pauser i spejderarbejdet, en stabil ulveflok. I starten af året hvor 
de ikke kunne have spejdermøder, lavede lederne små hjemmeopgaver til ulvene som de kunne 
hygge sig med. 
Den 26. august havde de besøg af bladet Grazat. Ulvene hyggede sig med at sætte telte op, snakke 
med fotograf og journalist. I efteråret og vinter har de gang i at tage kokkemærke og sy bålkapper. 
 
I troppen er der 30 tropsspejdere (5.-8. klasser) fordelt på 4 patruljer. Stort skulderklap til 
patruljeledere og -assistenter for at kunne håndtere så store patruljer – de gør det flot. DM i Spejder 
i foråret blev afholdt virtuelt, og de valgte at det kun var de ældste (staben) som deltog efter lang 
tids nedlukning og dermed endnu ikke optimalt sammenhold i patruljerne. 
De havde en dejlig og tiltrængt sommerlejr, hvor seniorer og rovere var inviteret med. Telttur på 
kanten af Storebælt på Hindsholm med masser af sjov kajaksejlads. Vi fik lært at være på lejr igen 
efter næsten et år uden mulighed for at træne disse færdigheder og gode venskaber opstod. Som 
noget nyt havde vi de fleste dage med vegetar-aftensmad, og det var kun positivt. 
Det sidste halve år har stort set været normalt med både oprykningstur i bivuak og juletur i hytte. Vi 
har kunnet have både tropsmøder med alle børn samlet og patruljemøder bl.a. hjemme hos børnene 
selv – samt et enkelt møde sammen med de andre tropsspejdere fra kommunens forskellige 
grupper. Tak til gruppen for de udendørs arbejdslamper – det har gjort en stor forskel. 
I år har der været spejdere afsted på flere forskellige ledelseskurser – Roland, Diamant og ULK. 
Dette års højdepunkt bliver Spejdernes Lejr i Roskilde i uge 30 (23-31 juli) – for 5 år siden med ca. 
37.000 deltagere fra alle spejderkorps og andre ungdomsorganisationer. Fra Nr. Lyndelse har vi nu 
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forhåndstilmeldt 60 personer. Håber på mange besøg også fra forældre og gamle spejdere. Og håber 
at mange vil melde sig til de mange jobs, der følger med sådan et stort arrangement – fx dirigere 
trafik, hjælpe i supermarkeder, bemande lejrhospital og meget andet, for at det kan blive en god lejr 
for børnene. 
 
Seniorerne startede året med virtuelle møder. Senere har de holdt udendørs møder med 
orientering, pionering, madlavning, koder osv. I sommerferien deltog seniorerne i troppens 
sommerlejr. Efter sommerferien fortsatte møderne som før, her med noget oprydning, koder, mere 
madlavning osv. Oprykningen det blev rykket til januar, for at sikre, at de flest mulige kunne deltage 
til turen.  
På det sidste har seniorerne forsøgt at konkretisere, hvad de gerne vil have, at seniorarbejdet i 
gruppen er. De er ved at skrive et formål for seniorspejderne. Det skal bruges som en pejling for 
planlægning og udførelse af møderne fremover, sådan at vi sikrer den bedste udbytte og miljø ud af 
spejdermøderne. Den er ikke helt færdig, da der skal sikres bred enighed, inden det giver mening at 
bruge den. 
 
Roverne er 21 medlemmer spredt ud over hele landet. Det har igen været et år hvor det har været 
svært at blive samlet, dog var vi heldige at blive inviteret med på troppens sommerlejr, hvor vi 
deltog 8 personer.  
Vi ser frem til at kunne mødes på spejdernes lejr 2022. 
 
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. I bestyrelsen har vi fornøjelsen af at få hjælp fra Henning som 
fører vores regnskab, et meget stort og vigtigt arbejde for gruppen. Ved årets generalforsamling 
træder Mads og Jakob ud af bestyrelsen. Tak for jeres store engagement. Mads som kasserer og med 
6 år i bestyrelsen. Jakob med arbejdet med at renovere køkkenet, som blev gennemført i starten af 
2021, og som alle er meget glade for. I hyttestyrelsen er Poul stoppet som hytteforvalter efter rigtig 
mange år, stor tak for den mangeårige indsats med hytten og arbejdsdag. Bo har meldt sig som 
afløser, og det er nu ham som man skal henvende sig til vedr. lån af hytten og nøgler. 
 
Vi har i 2021 kun mødtes fysisk få gange, og har måtte holde flere møder som videomøder. Årets 
arbejde har derfor været præget af den normale drift, corona restriktioner og instrukser vedr. 
kajakker. 
 
I det kommende år skal vi bl.a. tage stilling til om spejderhytten skal tilsluttes fjernvarme, og håber 
ellers på at kunne opleve at spejderarbejdet kommer helt tilbage til det normale. 
 
På vegne af bestyrelsen og ledergruppen 
 
Benjamin Kjelkvist Larsen 
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Forældreforeningens beretning: 
 
Så har vi været en omgang rundt om solen igen. 
 
2021 blev skudt igang med at det nye køkken blev lavet færdigt i hytten, og vi synes resultatet er 
blevet rigtig godt. Vi har fået indkøbt nyt service og vi håber, at spejdere og ledere har glæde af det. 
Ihvertfald kan vi se, at det bliver brugt, og på sigt bliver vi måske også enige om, hvilke ting, der skal 
være hvor. 
 
3. Januar holdt vi juletræsindsamling, hvor det kunne mærkes, at rigtig mange havde holdt jul 
hjemme. Der blev samlet træer og gavepapir ind for godt 5.000 kr. på ingen tid, hvilket primært 
skyldtes en dejlig stor opbakning fra forældrene. De godt 5000 kr. var sidste år en rekordindsamling, 
men allerede i år er den blevet slået. Det er dejligt, så mange har lyst til at støtte op om spejderne og 
mindst lige så dejligt, at indsamlingen tilsyneladende er en overkommelig og hyggelig aktivitet for 
spejderfamilierne at tage del ved. Vi siger tak til alle som bidrog til at samle ind og til Familien i 
Damgyden, der havde fornøjelsen af at futte træerne af. 
 
Kirkebladene, som vi efterhånden har delt ud i nabosognene nogle år, er det også gået som smurt 
med at få omdelt i 2021. Der er mange nye forældre, der melder sig til - ikke mindst blandt 
Mariehønsene. Det er vi glade for. 
Jeg skal hilse mange gange fra både menighedsrådet her i Nr Lyndelse og i Heden/Nr Søby og sige 
tak for et godt samarbejde. De er meget godt tilfredse med vores hjælp. 
 
I foråret lavede vi en sponsoraftale med Energi Fyn. Alle Energi Fyns kunder kan blive sponsorer for 
KFUM i Nr Lyndelse ved at tilmelde sig på deres hjemmeside. Der er ingen hager ved det 
overhovedet, men man skal lige sætte sig ned og få det gjort. I det kommende år vil vi arbejde lidt 
mere på at opfordre spejderfamilier og alle andre til at oprette sig som sponsorer. 
I forbindelse med oprettelsen af sponsoraftalen påtog vi os en opgave for Energi Fyn med at omdele 
flyers for den påtænkte anlæggelse af fjernvarme i Nr Lyndelse og Nr Søby. Vi gik i begge byer og 
modtog en net sum penge for det også. Igen var det meget nemt at finde en flok glade bude i den 
store spejderfamilie, og det gør det hele meget sjovere for os, der sidder i bestyrelsen, når vi mærker 
denne opbakning, hver gang vi beder om hjælp. 
 
I slutningen af august var der arbejdslørdag i hytten i forbindelse med oprykningsturen - og jeg tror 
ikke, jeg i min tid i bestyrelsen har oplevet så mange forældre tage del. Det var lige ved at være et 
problem at finde på noget til dem at lave. Men jeg skal da lige love for, der blev gjort et indhug i 
hængepartierne. Under ledelse af Bo blev budskadset op til naboerne i Violvænget, der efterhånde 
var flyttet ind i vænget deroppe beskåret helt vildt meget og det er bare blevet så flot. Der blev også 
fundet en meget høj lygtepæl med lys i ved samme lejlighed! 
Der blev gjort rent i hytten og pudset vinduer, der blev fjernet ukrudt, og så blev der også lige lavet 
mad til omkring 130 skrupsultne spejdere og ledere på oprykningstur. 
 
Jeg ved ikke, hvad det er med de spejdere. Jeg er altid en lille smule nervøs for, om det hele nu skal 
gå, om der nu er nogen, der melder sig på banen til at hjælpe, når vi sætter aktiviteter igang i 
forældreforeningen - og hver gang bliver min nervøsitet gjort til skamme. Ofte i sidste øjeblik, men 
den bliver altid i sidste ende gjort til skamme. Det er så fedt. 
 
I forbindelse med oprykningsturen sagde vi farvel til Poul, der har været en meget trofast pedel i 
Hytten lige siden Ruder Konge var knægt og som har siddet i Hyttestyrelsen sammen med Kirsten 
lige så længe. Med ham forsvandt en masse viden, vidste vi og det var temmelig uoverskueligt at 
tænke på følgerne af, at han trak sig. Men som med alt muligt andet ved spejderne, man ikke 
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behøver bekymre sig om, behøvede vi heller ikke bekymre os om det ret længe. Bo kontaktede os 
faktisk helt af sig selv og tilbød at tage over på posten som pedel sammen med Flemming, og det 
skyndte vi os at sige ja og mange tak til. Du er et kæmpe aktiv for KFUM-spejderne, Bo - på alle 
måder! Tak for det. 
 
Tak i det hele taget til alle I frivillige ledere og hjælpeledere, der bærer hele fundamentet og i det 
hele taget gør spejder muligt for vores mange børn og unge. Tak fordi, I bliver ved med at gide svine 
jeres tøj og støvler til med mudder gang på gang uge efter uge, gider traske rundt i regntøj i møgvejr 
og få vabler på hælene, sove på hårde liggeunderlag i soveposer i bidende kulde i dagevis, stinke 
langt væk af røg, når I kommer hjem - og hvad ved jeg, alt imens I lytter til, rummer, forstår, 
underviser og præger vores børn i en retning til gavn for naturen, samfundet og fælleskabet. 
 
I er noget ganske unikt allesammen, som vi næsten vil gøre hvad som helst for i forældreforeningen - 
først og fremmest fordi I gør det, I gør af lyst og slet ikke forstår, hvad jeg mener med “tak fordi I 
gider”… 
 
Tak. 
 
Marie Maegaard 


