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1. Valg af dirigent 
Martin, far til Sidsel, blev valgt. 
 

2. Aflæggelse af beretning 
Allan lagde ud med lige at ridse gruppens historie op for nye 
forældre. 
I 2007 har vi afholdt en arbejdsdag med god forældreopbakning. 
Grunden er kommunens, men det er vores gruppes ansvar at det 
ser rimeligt ud. De arbejdsopgaver, der lægges ud til forældrene, 
kan man se på vores hjemmeside – det vil være dejligt, hvis nogen 
tager fat i noget. 
Sommerlejren gik til Gurredam Spejdercenter. En centerlejr afvikles 
sådan, at man kan vælge aktiviteter til, der er arrangeret af andre 
ledere på stedet. Der var 4 voksne og 20 børn med. Det var en 
super tur, men det er krævende for de voksne at sikre 
madlavningen på bål og alt det praktiske. 
Efter sommerferien rykkede en stor gruppe børn op fra ulveungerne 
til juniorspejderne. 
I efteråret afholdt vi en fælles weekend med Mongoliet som tema. 
Juniorspejderne startede fredag med en overnatning i skoven, og 
gik dernæst som nomader til hytten, hvor ulvene ventede. Resten af 
weekenden var fælles for alle. 
Der er blevet solgt lodsedler, hvor midlerne har givet et godt pust til 
spejdergruppen. 
Vi har også været aktive i Spejderhjælpen, hvor vi har ladet 
børnene arbejde for at tjene penge til børn og unge i Sydsudan. Vi 
sendte ca. 500 kr. af sted. 
Vi deltog også i Halloween arrangementet omkring Måløv skole. 
Vi bruger vores hjemmeside meget, og det er af den vej, vores 
kommunikation gerne skal fungere. 
Vi har også deltaget i korpsets store jubilæumsarrangement 
”Reload”. 
 
Fra menighedsrådet har vi modtaget midler til at købe 20 
sangbøger.  
 
Vi er nu 22 juniorspejdere og 25 ulveunger. Der er 3 faste ledere til 
ulvene, og der er 2 faste ledere til juniorspejderne. 
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3. Godkendelse af regnskab 
Søren fremlagde regnskabet, der fremstår med et lille overskud. Det 
blev godkendt. 
Budgettet blev også forelagt. 
 

4. Gruppens arbejde fremover 
• Salg af lodsedler d. 1.3. 

Der er 1500 lodsedler, der skal sælges. Vi håber på 
forældreopbakning. 

• Sommerlejr 
Begge enheder drager til Næsby centret ved Glumsø. 
Der er brug for forældre til kørsel, og vi kan også meget 
godt bruge hjælpere i løbet af ugen. Lederne vender tilbage 
om dette, når der har været holdt ledermøde. 

• Ulveflokken 
Der har lige været afviklet fuldmånemøde, der arbejdes med 
knivbevis. Udeaktiviteter, bålet og mørket bruges aktivt. 

• Juniortroppen 
Arbejder med spejder-dicipliner for at aflægge 
Spejderprøven. Deltager i DM i Spejd i april. 
Skal i slutningen af april til Næsby Centret på weekend. 

• Ledersituationen. Der er en gruppe, der skal rykke op fra 
ulveungerne til juniorspejderne, og der er en gruppe fra 
junior 

• arbejdsdag og forældrehjælp i øvrigt 
Det blev igen understreget, at gruppens succes afhænger af, 
at der er voksne nok – så al hjælp modtages med glæde! 
 

5. Valg af medlemmer til Grupperådet. 
Allan fortsætter som grupperådsformand, Søren som kasserer. 
Marianne (Thea), Flemming (Frederik) og Rasmus (Lauge) vil gerne 
være en del af grupperådet, og de blev valgt hertil. 
Grupperådet vil gerne inviteres på ledermøder og f.eks. til en 
weekend eller et arr. 
 

6. Valg af to revisorer 
Paw Mohr og Morten Stobbe blev genvalgt. 
 

7. Eventuelt 
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Med spejderhilsen og på gensyn 
 
Allan Mikkelsen  og Karin Grüttner 
(Grupperådsformand)   (Gruppeleder) 
 


