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KFUM-Spejderne er tilsluttet The World Organization of The Scout Movement 

KFUM-Spejderne i Danmark 
Østerhøj - Måløv Gruppe 
 
Referat 
 
Grupperådsmøde 23. marts 2006 kl. 19.30 – 21.30 hos Allan 
 
Fremmødte: Karin, Marie, Ole, Alf, Kristin, Anne, og Allan (referent) 
Afbud: Preben 
 
Økonomi 

Ulveflokken havde påtaget sig at sælge 500 lodsedler til fordel for 
spejderarbejdet. Lodsedlerne skulle sælges for 20 kr. pr. stk. hvilket 
betyder et samlet salg på 10.000 kr. Heraf tilfalder 14 kr. pr. lodseddel 
gruppens selv, hvilket burde betyde en indtægt for gruppen på 7.000 
kr. Noget tyder på at alle lodsedler bliver solgt. 
 
Marie kunne oplyse, at gruppen har modtaget 3.000 kr. i tilskud fra 
menighedsrådet. Beløbet blev ansøgt i efteråret og gruppen modtog 
pengene før jul. Det blev aftalt at gruppen skal kvittere 
menighedsrådet med et takkebrev, hvor der er et billede med af den 
samlede ulveflok. Karin og Ole påtog sig denne opgave. 
 
Herudover ansøges kommunen om tilskud til kursusafgift og transport 
for Kristin og Ole som har været på ulveleder kursus. 
 
Der står mere end 10.000 kr. på kontoen med udgangen af marts 
2006.  

 
Arrangementer 

Distriktsturnering: 
Der er distriktsturnering i foråret, som foregår ved Bastrup Sø. Da 
ulveflokken selv har planlagt en dagstur til hareskoven jfr. 
nedenstående, har lederne besluttet ikke at deltage i 
distriktsturneringen i 2006. 
 
Distriktsledermøde: 
Distriktsledermøde den 5. april 

Ole deltager på gruppens vegne. 

2006 kl. 19.30 hos KFUM Klausdal 
Gruppe. 

 
Hareskovtur: 
Ulvene har planlagt en heldagstur til hareskoven den 29. april

 

 med 
masser af spejderaktiviteter. 

Forældremøde/ generalforsamling: 
Det blev besluttet at planlægge forældremøde den 11. maj 2006 kl. 
19.30 – 20.30 i spejderhytten 



 

 
Side 2 

Karin og Allan er ansvarlige. 
 
 
Familiedag i hytten den 11. juni

 

 Alf har påtaget sig ansvaret for at 
stable dette arrangement på benene. 

Sommerlejr: 
Kristin har påtaget sig at undersøge muligheden for at ulveflokken 
kan deltage i de første 4 dage af sommerlejren i Næsby Centret, 
Glumsø fra den 1.-5. juli

 
. 

Udvikling af gruppen 
Grupperådet orienterede ulvelederne om, at grupperådet havde været 
samlet i starten af marts for bl.a. at diskutere gruppens udvikling. Den 
nuværende ulveflok er aldersmæssigt meget spredt, hvilket kan 
betyde at de store børn på et tidspunkt falder fra, fordi ulvearbejdet 
ikke bliver ved med at være lige interessant, når der også skal tages 
hensyn til de yngste. Nogle af de nuværende børn går i 3. klasse. Det 
betyder, at det vil være naturligt at udvide gruppens arbejde med en 
junior spejdertrop, som kan dække 4. og 5. klasse. Kristin gav udtryk 
for, at hun har mod på at prøve kræfter med juniorarbejde og Allan 
sagde at han gerne vil bidrage aktivt, hvis det kan lade sig gøre at få 
samlet flere aktive forældre, så der bliver en bredere kreds på 4-5 
voksne som i fællesskab kan drive juniorarbejde. Juniortroppen skal 
starte op efter sommerferien. Følgende blev derfor aftalt: 
 

• På det kommende forældremøde skal der orienteres om 
planerne om juniorarbejde. Hvordan adskiller det sig fra hvad 
der sker i ulveflokken er bl.a. et tema 

• Alle nuværende ulve som har alderen til at blive juniorer skal 
inden udgangen af april have et brev med hjem om, at 
spejderarbejde for den aldersklasse fortsætter i en juniortrop, 
hvis vi kan finde aktive forældre 

 
To do liste: 

• Takkebrev til menighedsrådet i Måløv for donation af 3.000 kr. 
Ansvar Ole og Karin 

• Nyhedsbrev bl.a. med datoer for diverse aktiviteter. Ansvar Ole 
• Planlægge forældremøde/ generalforsamling: Ansvar Karin og 

Allan 
• Brev til kommende juniorer. Ansvar Kristin og Allan 
• Præsentationsbrochure til nye børn og deres forældre om at være 

KFUM spejder i Måløv. Ansvar Grupperådet 
• Planlægning af junior arbejde den 3. maj

• Planlægning af familiedagen. Ansvar Alf 

 hos Allan. Ansvar Kristin 
og Allan 

 


