
 
 
 

Referat af gruppemøde (generalforsamling) hos KFUM 
Spejderne Østerhøj-Måløv den 23. februar 2012 

 
Referent: Allan Mikkelsen 
Fremmødte: 4 fra grupperådet, 5 ledere og ca. 10 forældreforældre var mødt op. Et langt bedre 
fremmøde end vi tidligere har oplevet. 
Sted: Sognegården 
 
1. Valg af dirigent Lars Bonfils blev valgt til dirigent 
2. Formandens beretning Formanden for Grupperådet, Allan Mikkelsen, aflagde beretning: 

• Sommerlejre i 2011 foregik på Bornholm for de ældstes 
vedkommende. Ulve og juniorer var i en spejdehytten Harebo 
i Uvelse som ligger ved Gørløse 

• Der har i løbet af året været flere weekendture for alle børn. 
En af disse var gruppeweekenden med temaet Harry Potter. 

• Spejdernes og juniorspejdernes særlige patrulje 
(stabspatruljen) som består af patruljeledere og 
patruljeassistenter hos juniorerne samt alle spejderne samt de 
voksne ledere har også haft et aktivt år med ture kun for 
stabspatruljen. Formålet er at træne de unge ledere til på sigt 
at kunne gennemføre spejdermøder alene. Børn leder børn – et 
vigtigt mål for spejdernes arbejde. 

• For tiden er der 10 aktive ledere i gruppen 
• Grupperådet er i løbet af 2011 blevet suppleret med yderligere 

3 forældre, så der i alt er 6 personer i grupperådet 
(bestyrelsen) 

• Der er ca. 24 ulve. 12 juniorer og 20 spejdere. 
3. Godkendelse af            
regnskab 

Kassereren, Søren Tholle, gennemgik regnskabet. 
• Der er et overskud på 9.260 kr. og foreningens formue er 

70.671 kr. 
• Regnskabet for 2011 og budgettet for 2012 blev godkendt. 
• Kontingentet fastlagt uændret til 225 kr. pr. kvartal. 

4. Valg af medlemmer til 
Grupperådet 

• Alle grupperådets nuværende medlemmer blev genvalgt. Der 
var ikke yderligere som ønskede at stillede op. 

• Grupperådet består i 2012 derfor af: Allan Mikkelsen, Karin 
Grüttner, Søren Tholle, Lisbeth Hannibal (præst), Lars Bonfils 
og Jeanette Harmen. 

5. Valg af to revisorer • Claus Petersen og Jacob Holm blev genvalgt som revisorer. 
6. Nedsættelse af 
hytteudvalg 

• Allan orienterede om, at der er behov for at etablere en gruppe 
af forældre, som vil bidrage til hyttens løbende vedligehold. 
Det blev derfor foreslået at etablere et hytteudvalg. Der var 
imidlertid ikke frivillige forældre, som ønskede at være med i 
et sådan udvalg, og derfor blev det ikke til noget. Der blev 



derimod stillet forslag om, at de opgave som skal løses blev 
opført på en slags tipskupon, og forældrene herefter kunne 
byde ind på enkeltstående projekter. Grupperådet tog 
opfordringen til sig, og vil forsøge med ”tipskupon” modellen. 

7. Eventuelt • Hjemmeside adresse: www.osterhojmaalov.dk 
• Kristin orienterede om årets sommerlejre for spejderne, som 

dels foregår på den store lejr i Holstebro og også i Tunesien. 
Det er meningen at tunesiske spejdere fra vores 
venskabsgruppe skal deltage på lejren i Danmark, men pga. af 
usikkerhed omkring visumbehandling, er det yderst usikkert 
om tuneserne overhovedet kan komme til Danmark. 

• Karin opfordrede forældre til at gøre brug af familielejren i 
Holstebro. Der henvises til www.spejderneslejr2012.dk  

• Efter sommerferien rykker flere ulve op og bliver 
juniorspejdere. Ligeledes rykker et antal juniorer op til 
spejdertroppen. 

• Der er arrangeret flere ture for alle enhederne. 
• Kristin orienterede om, at der er et par af lederne som arbejder 

med en idé om at få bygget en helt ny hytte. Det er et kæmpe 
projekt, som vil optage mange ressourcer. Der lød derfor en 
opfordring til, at flere skulle melde sig til gruppen. Kristin og 
Michael uddelte et projektudkast og inviterer til et 
orienteringsmøde den 20. marts, hvor der også vil komme en 
arkitekt, som tidligere har medvirket ved lignende projekter. 
Der var generelt som opbakning til hele projektidéen. 
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