
Referat af generalforsamlingen i Peder Syv Gruppe 7. april 2021 

 

Bestyrelsesformanden, Heidi Hansen, byder velkommen til årets Grupperådsmøde, der pga. Corona i år 
afholdes senere på året end normalt og udendørs.  

 

Ad 1 Valg af dirigent, referent og stemmetæller 

Bestyrelsesmedlem Mette Marcussen vælges som dirigent for mødet. Bestyrelsesmedlem Lena Paysen 
vælges som referent. Som stemmetæller vælges Frank Jensen. 

Dirigenten konstaterer at Grupperådsmødet er lovligt indvarslet tre uger før dette Grupperådsmøde. 

 

Ad 2 Beretninger 

Der er udsendt grenberetninger på mail sammen med regnskabet, og vi gennemgår dem ikke yderligere. 

Beretningerne godkendes af forsamlingen. 

 

Ad 3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

Regnskabet bærer præg af et år med Corona, hvor vi ikke har haft nær så mange aktiviteter, lejre osv.  

I foråret opkrævede vi kun et halvt kontingent – også pga. Corona.  

Af grenregnskabet kan ses, af de fleste grene har brugt langt mindre end de måtte. 

Grupperådsmødet godkender regnskabet. 

Note til lederne: Jeanette bogfører løbende og vil give lederne et kvartalsvist overblik over, hvad der er 
forbrugt, så man bedre ved, hvad man har at gøre med. 

 

Ad 4 Behandling af indkomne forslag 

Vi har ikke modtaget nogen forslag. 

 

Ad 5 Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder planer for indeværende spejderår og 
vedtagelse af budget for året. 

Planerne for indeværende spejderår er, at vi forhåbentlig kan komme over i den nye hytte med alt hvad 
deraf følger af arbejde med nedpakning af nuværende hytte og indretning af den nye. Derefter vil vi have 
vores fokus på lederrekruttering.  

Der fremkommer forslag fra en tilstedeværende leder om, at der evt. kunne udfærdiges et dokument der 
beskriver hvad det vil sige at være leder. Andre ønsker sig sparringsmøder mellem erfarne og nye ledere.  



Note til lederne ang. børneattester og hjælpere: Hvis forældre hjælper til mere end 3 gange på 3 mdr., så 
skal der være en børneattest på dem, og ligeså, hvis man er med som overnattende på en hel sommerlejr.  

Alle hjælpere over 15 skal ligeledes have en børneattest. 

 

Vedtagelse af budget for indeværende år og fastsættelse af kontingent 

Budgettet gennemgås. Det er lavet med udgangspunkt i tallene fra de foregående år og som om vi forblev i 
vores nuværende hytte. Vi er fortsat i tvivl om, hvad det får af driftsøkonomiske konsekvenser for os at gå 
fra den nuværende hytte til andre betingelser i den nye, som vil være ejet af Roskilde Kommune. Vi har 
forhørt os hos kommunen, men har endnu ikke fået svar. Der budgetteres med flytteudgifter på 100.000, 
som er det bedste bud på nuværende tidspunkt.  

Bestyrelsen har budgetteret med højere grenbudgetter til flere af grenene, så mikro, mini, junior, trop og 
klan har lige mange penge at lave aktiviteter for pr. spejder: 

 Familie/mikrobespejderne får 150 kr. pr. spejder pr. halvår. Og for mindst 12 spejdere 
 Mikro-, mini-, junior- og tropsspejderne tildeles 250 kroner pr. spejder pr. halvår – og for mindst 12 

spejdere. 
 Klanen får også 250 kr. pr. klanspejder pr. halvår. 

Fastsættelse af medlemskontingent for året 

 300 kr. pr. halvår for familiespejdere 
 600 kr. pr. halvår for mikro-, mini-, junior- og tropsspejdere. 
 350 kr. pr. halvår for Klanspejdere. 
 75 kr. pr. år for ledere. 
 175 kr. pr. halvår for spejdere som er på efterskole. 

Hjælpeledere, som selv er aktive spejdere, betaler kun halvt kontingent. 

Budget og medlemskontingentet vedtages af grupperådet. 

 

Bestyrelsens sammensætning fastsættes 

Vi er lige nu sammensat således: 1 formand, 1 kasserer, 2 forældre, to ledere (hvoraf den ene er 
gruppeleder) og et ungemedlem, altså i alt 7 medlemmer. Vi kunne godt ønske os at være endnu et 
ungemedlem og endnu en lederrepræsentant, så bestyrelsen blev lidt større. 

Vi beder derfor Grupperådet om tilladelse til, at vi i løbet af det kommende år må have lov til at supplere 
med endnu en ungerepræsentant og endnu en lederrepræsentant, hvis vi kan finde kandidater til posterne. 
Hvis ikke vi kan det, så kører vi videre med en bestyrelse i samme opstilling som sidste år. 

Det giver Grupperådet deres samtykke til. 

 

Ad 6 Valg til bestyrelsen: 

a. Bestyrelsesformand. Heidi er på valg og genvælges uden modkandidater. 



Kasserer -  ikke på valg i år  
Forældre Stig Skaarup er på valg og modtager ikke genvalg. Som erstatning for Stig vælges Erik 
Christiansen, som også vil varetage funktionen som bestyrelsens søkyndige medlem når vi på et 
tidspunkt overtager 8 kanoer fra Ungdomsskolen.  

b. Ledere – ikke på valg i år. 
c. Ungemedlemmer – ikke på valg i år. 
d. Suppleanter – vi har desværre ingen, og der er ingen fremmødte som ønsker at bestride posten. 

 

Bestyrelsen består herefter af: 

Formand: Heidi Hansen (forælder) 

Kasserer: Jeanette Stegmann Schmidt (forælder) 

Forældre: Mette Slot Marcussen og Erik Christiansen (forældre) 

Ledere: Lena Paysen og Søren Peter Mogensen (Gruppeleder) 

Ungemedlemmer: Kenny Christensen  

Suppleanter: ingen 

 

Ad 7 Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

Søren Peter Mogensen og Henrik Jacobsen, der sammen deler posten som gruppeledere, vil gerne 
fortsætte, og genvælges til. 

 

Ad 8 Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet 

Kenny og Jesper har haft posten i år. Kenny genopstiller.   

 

Ad 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Annette-Malene Barfoed Israelsen genopstiller som gruppens revisor og bliver valgt uden modkandidater. 
Der er desværre ingen kandidater til posten som revisorsuppleant. 

 

Ad 10 Større arrangementer i gruppen i år. 

Pga. Corona har meget ligget stille. Troppen lykkedes dog med at komme afsted på deres længe planlagte 
tur til Island i den første uge af august.  

Under den sidste nedlukning har der med stor succes været arrangeret hjemmespejd – dels aktiviteter som 
var fælles for hele gruppen og dels online spejdermøder i de enkelte grene.   

 



Ad 11 Evt. 

Vi vil i bestyrelsen prøve at få lavet nogle årshjul. Sådan at vi fx får husket at vælge lederrepræsentanter på 
et ledermøde i ordentlig tid før Grupperådsmødet mv. 

Der fremkommer også et forslag om, at vi kunne lave en tavle med billeder i den nye hytte, så alle kan se, 
hvem der er ledere i hvilke grene, og hvem der sidder i bestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


