
Grupperådsmøde - referat 2023.03.04 
 
Tilstede: Hans, Thomas + tolk, Per, Jytte, Jonna, Karen, Merete, René og Mark 
 

a. Valg af dirigent + referent 
i. Thomas + René 

 
b. Beretning fra bestyrelsen 

Formanden: 
I starten af året kom vi endelig væk fra COVID-19 restriktioner, nedlukninger mm, som havde præget 
samfundet de sidste 2 år. Vi havde håbet på at komme til normal tilstand som det var før corona, men det viste 
sig at det forblev ved håbet. Samfundet havde virkelig forandret sig under corona perioden, der var spejdere 
som ikke kom igen, og vi havde svært at skaffe flere ledere. 
Vi glædede os over den store opbakning til grupperådstur sidste år, som blev afholdt i Knuden ikke langt fra 
Nim, her var der masser af aktiviteter for både spejdere og deres familier, og rigtige mange blev og 
overnattede. 
Tina Andersen havde valgt at stoppe som familiespejderleder i sommers, og da vi i forvejen havde svært at 
skaffe ledere og der var kun et par stykker spejdere tilbage i den gren, var der ikke blevet gjort stort indsats for 
at skaffe ny leder til familiespejd, der pt er lagt på hylden. 
Bestyrelsen brugte mest af tiden på at holde gruppen ”kørende”, men der blev besluttet at arbejde på ”den 
røde tråd” i det nye år, således at det skal give mening at gå til spejder – både for spejdere, forældre og 
ledere. 
 
Mikro/Mini 
Så et år siden, sidst vi var samlet i knuden. 
Vi har nu 9 spejder. 5 mikroer og 4 minier. 
Spejderne har arbejdet med at tænde bål-knivbevis-lavet knob. 
Der er bygget huler- malet glas. 
Inden ferie haft en overnatning ved spejderhuset, med træning i at sætte telte op. 
Så de var klar til den store lejr. 
Nogen af spejderen deltog i den store spejderlejr på Sjælland. 
Det var en stor oplevelse. 
Vi var sammen med Dagnæs Tyrsted gruppen spejderne. 
Det var en god lejr. 
Mange aktiviteter 
Køre bus til Roskilde, så Roskilde domkirke 
Med til åbning af lejr. Så fantastisk. Mange spejder på et samlet sted. 
Startet op igen efter ferie. 
November og december fundet ting i skoven til juledekorationer . 
Der blev lavet en tirsdag aften. 
Solgt hos Købmanden. 
Nu er der blevet indkøbt høvlebænk 
Der forventer vi at skal i gang med at bygge noget af træ. 
Forventer et nyt godt samarbejdsår igen .  

Tiltag sommerlejr. 
De Yngste dag.  

Junior/Trop 
Vi har siden sidste grupperåd arbejdet med forskellige forløb. 
Vi har fokuseret meget på arbejdet omkring disciplinen, således vi får nogle gode spejdermøder. Det har også 
udmøntet sig i et arbejde omkring patruljen og dets discipliner; herunder at stille an i patrulje, melde klar, løse 
opgaver, m.m. 



Før sommerferien i foråret 2022 var grenen på 10 km hike med overnatning på OE-pladsen ved Nedenskov 
Sø. 
Sommerlejren blev holdt i Roskilde sammen med de yngre grene og langt henad vejen var det de samme 
aktiviteter, vi deltog i. 
I løbet af 2023 har vi bl.a. haft følgende fokusser: spejderloven, fællesskaber, kort, kompas, verdenshjørner, 
øksebevis, bivuak, kodearbejde, m.m. 
Antallet af spejdere har desværre i løbet af sæsonen været svingende, og på nuværende tidspunkt er vi 4 
aktive juniorspejdere. 
 

c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 
i. Regnskab gennemgået 

d. Behandling af indkomne forslag 
(forslag skal være formanden i hænde seneste 2 uger før) 

i. Ingen indkomne forslag 
e. Fremlæggelse af udviklingsplan til vedtagelse 

i. Vi har for øjeblikket fokus på, hvordan juniorgrenen overlever. Begge juniorledere stopper ved 
udgangen af april måned, men hjælper gerne nye ledere videre i arbejdet frem mod 
sommerferien. Såfremt der ikke findes nye ledere inden udgangen af april, lukkes grenen indtil 
videre. 

ii. Ovenstående meldes ud til forældre hurtigst muligt på Facebook. Der skrives endvidere ud i 
den lokale Facebookgruppe for Nim og omegn. Der skrives ligeledes til lokale aviser omkring 
problemstillingen med henblik på annoncering og rekruttering af nye ledere. 

iii. Der udtrykkes bred enighed om, at en evt. lukning af grenen vil være ærgelig. 
iv. Der drøftedes, hvordan det giver mening at starte ud som spejderleder. Der er ikke længere et 

‘startkursus’, men i stedet andre relevante ting, der bidrage til en god opstart. 
v. Generel drøftelse af, hvordan vi hjælper alle spejderne bedst muligt her og nu. 

f. Fremlæggelse af budget, herunder kontingent, for det kommende år til vedtagelse 
i. Vi kører videre med samme tarif’er og lægger en samlet oversigt over økonomien på 

hjemmesiden. 
ii. Budget præsenteret under regnskabsgennemgangen. 

g. Valg til bestyrelsen af: 
i. Bestyrelsesformand 

Thomas Knapp, på valg 
1. Genvalgt 

ii. Kasserer 
Hans Sejer Christensen, ikke på valg 

iii. Unge (pt ingen) 
iv. Ledere, herunder mindst en gruppeleder 

René Løber Pedersen, gruppeleder (trækker sig og der skal findes en ny på førstkommende 
bestyrelsesmøde) - overgår herefter til at være forældrerepræsentant i bestyrelsen. 
Jytte Madsen Petersen 
Mark Løgtved Møller (trækker sig) 
Per Bjørn Olsen 

v. Forældre 
Jonna Hedegaard Nielsen, ikke på valg 
Julie Graupner Carstensen, ikke på valg 

vi. Suppleanter 
1. Ingen suppleanter valgt 

h. Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant 
i. Karen genvælges som revisorsuppleant 

i. Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet 
i. 16. april Nim Skole 
ii. Thomas, Jonna, René, Hans, Karen 

j. Valg af stemmeberettigede til korpsrådsmødet 



i. Jytte, René 
k. Beretning fra Nim Spejderhus 

i. Bålpladsen er skiftet, pedellen på skolen har sat den op 
ii. Regnskabet er gennemgået 
iii. Hans Sejer Christensen trækker sig som formand; Mark Løgtved Møller tager hans plads i 

stedet. 
1. Der indkaldes til møde 15/3 i forhold til overdragelse af post samt opgaver. 

l. Eventuelt 
i. René har gavekort fra jubilæet. De lægges i spejderhytten 
ii. Der forespørges på indkøb af kosten samt lamper på batterier til spejderhytten til aftenmøder. 

Per retter henvendelse til kasseren for spejderhytten. 
 
 
Bestyrelsen for Marsk Stig-gruppen: 
Thomas Knapp (Formand) 
Hans Sejer Christensen (Kasserer) 
Jytte Pedersen (Leder) 
Per Bjørn Olsen (Leder) 
Mark Løgtved Møller (Leder) 
René Løber Pedersen (forældrerepræsentant) 
Jonna Nielsen (forældrerepræsentant) 
 
Husbestyrelsen for Spejderhuset: 
Lotta Boe (Kasserer) 
Mark Løgtved Møller (Formand) 
René Løber Pedersen 
Thomas Knapp 
 


