
Referat fra  Tjørringspejdernes grupperådsmøde den 25. Februar 2020 

a. valg af dirigent og referent.  
Simon Kvartborg valgt som ordstyrer 
Kaj Bang Jensen valgt som referent. 
 

b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med  
særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at  
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.  
Beretning fra bestyrelsesformand og ledelse nederst i dokumentet. 
 

c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående 
 år til godkendelse.  
Marianne gennemgår regnskab med noter. Regnskabet bliver godkendt.  
 

d. behandling af indkomne forslag.  
Ingen forslag modtaget. 
 

e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, 
Tjørringspejderne læner dig op af korpsets udviklingsplan med vægt på områderne  
Vi skaber Modige børn og Vildskab i naturen (Udviklings plan nederst i dokumentet) 
Flere ledere skal der også arbejdes flittigt på. 
Budget gennemgået og godkendt. 
Kontingent forbliver uændret.  
750,- kr. helårligt for spejdere. 
75,- Kr. helårligt for senior og ledere og støttemedlemmer 
 

f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under  
hensyntagen til § 14, stk. 5  
Der bliver besluttet et antal bestyrelse på 8-10  
 

g. valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4, af:  

1. bestyrelsesformand 
Kaj Bang Jensen – Fortsætter på andet år 

2. kasserer 
Marianne Engbjerg – Fortsætter på andet år 

3. unge 
Camilla Vestergaard - nyvalgt 
Simon Lauritzen - nyvalgt 

4. ledere, herunder mindst en gruppeleder  
Simon Kvartborg - nyvalgt 
Lene Bang Christensen - fortsætter på andet år 
Maja Weefald Taudahl - nyvalgt 

5. forældre  
Majken Falk – på valg og vælges igen  
Maja Bøggild Buch – nyvalgt   



Jacob Mogensen – nyvalgt 
 

6. evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2  
Ikke aktuel  
 

7. suppleanter  
Ingen suppleanter valgt. 

h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet  
Camilla Vestergaard 
Kaj Bang Jensen 
 

i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 
(Mødet afholdes 27. April kl. 18) 
Kaj Bang Jensen 
Simon Kvartborg 
Simon Lauritzen 
Camilla Vestergaard 
Majken Falk 
 

j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 
Anne Marie Hindhede genvælges til grupperevisor 
Peter Novak genvælges til revisorsuppleant 
  

k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.  
Medvirkning i Sct. Hans festen ved Fuglsang Sø. Et arrangement med rigtig mange 
deltagere og som gav et overskud på omkring 7000 kr. 
Vi har på et bestyrelsesmøde besluttet at gruppen ikke deltager til årets Sct. Hans. 
 

l. eventuelt  
Intet til evt. 

 

Dirigenten takker et godt møde samt for god ro og orden. 

 

 

__________________________ _________________________ 
Simon Kvartborg  Kaj Bang Jensen 
Diregent   Referent 

 

 



Beretninger	fra	ledergruppen:	

Mikrospejder 
Mikrospejderne har arbejdet med at tage forskellige af korpsets nye mærker. De har fx taget mærket 
"Skattejæger", hvor de bl.a. lærte om verdenshjørner, orientering efter kort og samarbejde. 
Arbejdsformen hos mikrospejderne skifter mellem patruljearbejde, fælles arbejde i grenen og 
valgfrie aktiviteter. Vi er meget udendørs hvor forskelligt vejr giver forskellige oplevelser. 
Mikrospejderne har deltaget i MUS-løb, gruppens sommerlejr, oprykningsweekend og juletur. 
 
Minispejder 
Hos mini spejderne har vi prøvet at arbejde i patruljer og lært hvad det indebære. De har prøvet at 
lave halloween løb for mikro (børn leder børn). Der har også været tid til at tage savbevis, 
dolkebevis også har vi brugt en del tid på at tage førstehjælp 2 mærket.  

Familie spejder var et helt nyt tiltag hos Tjørring spejderne hvor mini-mikrolederne arrangerede 
aktiviteter for familier. Ca. 15 familier mødte op over 3 søndage i foråret af 2 timer af gangen. Der 
blev lavet bål, fisket med net i søen, lavet insekt støvsugere, tegnet blade fra naturen, snakket og 
lavet forsøg med affald i naturen m.m. Den sidste dag fik de alle et krible krable mærke med hjem. 

Junior arbejder med Trangia mærke, konfliktløsermærket og planlægger hike til vores hytte i 
Skærbæk. De er en god flok blandet piger og drenge  med fart i, lige som juniorspejdere skal være.  
Juniorerne har mødeaften sammen med troppen, som de ofte samarbejder med. 
Troppen arbejder ofte i patruljer De har arbejdet med kort og kompas, hvor de selv laver løb mm 
De har lavet pionerarbejde hvor de blandt andet har lavet en karrusel, samt bygget gammelmands 
ildsted.  
De stod også for at lave familieløbet på årets juletur, hvor de havde 60-70 forældre med familier på 
løb. Et rigtig godt samarbejdsprojekt hvor de udviste stor ansvarlighed og tog god ansvar for både 
planlægning og afvikling lavet juleløb. 
I denne uge er de på olle kolle uge i spejderhytten, hvilket har forløber rigtig fint. I løbet af foråret 
skal de på ``alene i vilmarken``tur hvor de ikke skal være alene, men sammen i patruljen kun med 
10 medbragte ting. 

Formandens	beretning	2020	 

Bestyrelsens	opgave	handler	blandt	andet	om,	at	vi	skal	tilsikre	at	Tjørringspejderne	overholder	korpsets		
love	og	at	gruppen	arbejder	ud	fra	Det	Danske	spejderkorps`	værdier.		
	
Bestyrelsen	er	med	til	at	sikre,	at	der	tages	beslutninger	vedrørende	gruppens	daglige	drift.	Vi	sikre	at	
voksne	medlemmer	i	gruppen	godkendes	og	at	alle	der	skal	have	børneattest	får	dette	foretaget.	

Vi	var,	i	løbet	af	året	igennem	en	mindre	udskiftning,	da	vores	gruppeleder	valgte	at	stoppe	efter	
sommerferien.	Samtidig	valgte	en	af	vores	ledere	som	også	sad	i	bestyrelsen	at	stoppe.	Derudover	tog	
vores	to	unge	medlemmer	i	bestyrelsen	på	efterskole.	
Vi	fik	heldigvis	straks	en	ny	gruppeleder,	Simon	Kvartborg,	som	trådte	ind	i	bestyrelsen.	Derudover	trådte	
vores	minileder	og	suppleant,	Maja	Weedfald	Taudahl,	også	ind	i	bestyrelsen.		
Efter	accept	fra	divisionen	fik	vi	lov	til	at	fortsætte	bestyrelsen	uden	to	unge.	

Således	har	gruppen	kørt	med	følgende	bestyrelse	siden	sommerferien:	



• Kaj	Bang	Jensen	–	Formand	
• Marianne	Engbjerg	–	Kasser	
• Majken	Falk	–	Forældrevalgt	
• Simon	Kvartborg	–	Gruppeleder	
• Maja	Weedfald	Taudahl	–	Leder		
• Lene	Bang	Christensen	-	Leder	

Derudover	handler	vores	opgave	i	bestyrelsen	selvfølgelig	også	om	at	skabe	gode	rammer	for	de	
spejderaktiviteter	vi	har.	Eller	rettere	sagt,	at	fastholde	de	gode	rammer	vi	har,	-		og	gøre	dem	endnu	
bedre.	
Det	gør	vi	blandt	andet	ved	at	sørge	for	at	vores	hytte	altid	er	klar	til	spejderaktiviteter.	At	vores	gode	
udearealer	vedligeholdes	og	til	stadighed	forbedres.	Vi	klarer	det	blandt	andet	ved	at	afholde	en	til	to	
hyttedage	hvert	år.		

Vi	ville	dog	meget	gerne	hvis	vi	kunne	lokke	lidt	flere	forældre	på	banen	når	vi	inviter	til	hyttedag.	
	
Et	par	større	projekter	vi	pusler	med	skal	ske	i	løbet	af	2020	er	at	vi	skal	have	nyt	tag	på	vores	bålhytte,	og	
have	fodbedret	lyset	i	den.	
Derudover	drømmer	vi	om	at	få	bygget	et	brænde-ly,	så	vi	kan	udnytte	pladsen	i	pavillonen	bedre,	og	ikke	
mindst	slippe	for	at	have	brænde	liggende	og	fylde.	Med	dette	skulle	vi	gerne	få	bedre	mulighed	for	
udeaktiviteter	under	halvtaget	i	pavillonen.	

Vi	har	i	løbet	af	året		også	igen	været	heldige	at	få	fondspenge.	DUF	gav	os	mulighed	for	indkøb	af	5	stk.	
hængekøjer	med	tarp	samt	tre	små	ledertelte.	Derudover	har	trygfonden	sponsoreret	45	stk,	nye	
redningsveste	til	os.	
Vi	har	også	investeret	i	4	nye	GPSer	som	bliver	brugt	flittigt.	Samt	i	en	fantastisk	brændekløver,	så	de	
mindste	spejdere	slet	ikke	kan	stoppe	med	at	kløve	brænde.	
Som	det	fremgår	af	regnskabet	ser	økonomien	stadig	lovende	ud,	så	vi	vil	også	i	løbet	af	2020	også	kunne	
investere	i	nyt	grej	til	glæde	for	spejdere	og	ledere.	

På	ledersiden	har	vi	været	udemærket	kørende.	Flere	ledere	kan	vi	selvfølgelig	altid	bruge.	
Dette	på	trods	af	at	vi	i	løbet	af	sommeren	mistede	vores	gruppeleder	og	juniorleder,	samt	en	
juniorassistent.	Vi	har	siden	hen	fået	tilgang	af	nye	ledere,	Maja	er	vendt	tilbage	som	minileder,	Camilla	
vendt	tilbage	og	er	nu	ved	minispejderne.	Derudover	ser	det	ud	til	at	det	lykkedes	os	af	få	gang	i	lidt	
forældrehjælp	ved	mikrospejderne.		
Et	system	jeg	tænker	skal	fastholdes	og	gerne	udbygges	
Derudover	har	vi	Heino	ved	minispejderne,	Lene	ved	mikrospejderne,	samt	Mads	og	Celie	som	kan	findes	
både	ved	mikro	og	minispejderne.	
Junior	styrer	Sara	og	trop	styrer	Bjarke.	Både	ved	Junior	og	Trop	har	vi	dog	et	meget	presserende	problem	
idet	både	Sara	og	Bjarke	melder	ud	at	de	vil	stoppe	som	faste	ledere	til	sommerferien.	
Til	samling	på	det	hele	har	vi	Simon	Kvartborg	som	gruppeleder.	

Jeg	vil	sige	rigtig	stor	tak	til	alle	ledere,	der	yder	et	fantastisk	stykke	arbejde	for	alle	vores	børn	og	unge	i	
gruppen.	Det	er	dem	der	er	rygraden	i	gruppen,	dem	der	trækker	det	store	ugentlige	læs,	dem	der	lægger	
de	fantastiske	planer	og	fører	dem	ud	i	livet	på	de	ugentlige	møder	og	spejderture.	Mange	tak	for	det.	

På	spejdersiden	ser	vi	også	en	lille	fremgang.	Vi	har	dog	i	løbet	af	foråret	mistet	rigtig	mange	
juniorspejdere,	ligesom	en	del	tropsspejdere	stoppede	i	løbet	af	foråret.	Det	er	dog	lykkedes	at	begrænse	
medlemsflugten	fra	de	to	største	grene	en	del	her	i	løbet	af	efteråret.	Det	er	dog	ikke	kunne	lykkedes	os	at	



få	junior	og	tropsgrenene	til	at	vokse	igen,	hvilket	dog	heller	ikke	er	unormalt.	Det	ikke	så	tit,	at	der	er	stor	
tilgang	af	junior	og	tropsspejdere.		
Derimod	her	vi	haft	rigtig	god	tilgang	af	både	mikro	og	minispejdere	i	løbet	ad	efteråret.	Så	mange	at	vi	var	
nødsaget	til	at	indføre	venteliste.	Vi	har	dog	igen	åbnet	lidt	op	for	tilgang	af	nye	spejdere,	om	end	der	
stadig	er	enkelte	på	ventelisten.		
Således	er	vi	registreret	med	total	medlemstal	(Unge	og	voksne)	på	70	medlemmer	slut	2019	i	forhold	til	63	
medlemmer	slut	2018	

Således	tegner	fremtiden	rigtig	godt	for	Tjørringspejderne,	vi	har	de	penge	vi	skal	bruge,	vi	har	gode	
faciliteter,	vi	har	mange	spejdere	vi	har	dygtige	ledere.	Eneste	”lille”	udfordring	er	dog	at	vi	kommer	til	at	
mangle	erstatninger	for	vores	to	dygtige	ledere,	Sara	og	Bjarke.	

Fremtiden	byder	også	på	en	ny	udviklingsplan	
Det	vil	også	således	også	være	en	opgave	for	os,	bestyrelsesmedlemmer,…	at	sætte	os	grundigt	ind	i	
korpsets	og	vores	udviklingsplan,	En	plan	vi	meget	gerne	vil	leve	op	til	i	årerne	fremover.	
En	udviklingsplan	der	byder	på	rigtig	mange	gode	elementer,	specielt	områderne	med	at	skabe	modige	
børn	og	vildskab	i	naturen	lyder	rigtig	spændende.	
	
Hvordan	skaber	man	så	modige	børn?	………	
Er	det	ikke	noget	iboende	som	vi	ikke	rigtig	kan	gøre	noget	ved?..........	
Eller	kan	vi?	……….	

Jeg	tror	på	at	det	er	noget	vi	kan	gøre	rigtig	meget	ved.		

Vi	skal	støtte	op	om	de	børn	der	siger	“	det	kan	jeg	ikke	finde	ud	af”	eller	som	de	I	stedet	ofte	siger	“Det	
gider	jeg	ikke”		
Måske	er	det	bare	en	anden	måde	at	udtrykke	sin	usikkerhed	på?	
Vi	skal	give	plads	til,	at	det	er	helt	I	orden	at	fejle,	eller	ikke	at	kunde	finde	ud	af	det.		
Vi	skal	være	gode	til	at	give	plads	til	at	den	usikre,-		kan	udvikle	sig	til	at	blive	mere	sikker.	
Vi	skal	lade	børnene	arbejde	I	små	patruljer	hvor	de	kan	arbejde	mere	trykt.	
	
Der	skal	ikke,		altid	være	klare	instruktioner,		men	mere	op	til	spejderene	at	løse	opgaven.		
Opgaven	skal	ikke,	….som	børnene	ofte	oplever	i	skolen	eller	hvis	det	er	til	elite	sport,	…..altid	vurderes	om	
det	lever	op	til	de	forventninger	vi	voksnes	har.			
	
Frygten	for,	ikke	at	leve	op	til	andres	forventninger	MÅ	ikke	overskygge	spejderens	mod	på	at	prøve	noget	
nyt.		
Spejderne	skal	gives	mulighed	for	at	lade	deres	fantasi	få	frit	løb.	Har	de	gode	ideer	så	skal	vi	prøve	på	at	
opfylde	rammerne	for	at	de	kan	teste	ideen	af.	
Lærer	børnene,	at	det	ikke	er	farligt	at	sige	sine	vildeste	ideer	højt	og	ikke	er	bliver	forhindret	I	at	afprøve	
om	det	virker	I	praksis	så	bliver	de	modigere	børn.	
Vi	skal	huske	på	hvorfor	vores	spejderhytte	blev	bygget	med	så	højt	til	loftet.		
Det	var	jo	netop	for,	at	man	ikke	skulle	ramme	loftet	når	man	sprang	højt	af	glæde	over	en	god	ide.	
	
Børn	der	ofte	får	lov	at	give	sine	ideer	frit	løb	og	afprøve	dem	bliver	ofte	bedre	til	at	finde	løsninger.	
Derfor	bør	alt	det	vi	foretager	os	ikke	altid	være	forudsigeligt	for	spejderne.		
De	må	meget	gerne	komme	ud	på	dybt	vand	hvor	de	skal	arbejde	med	at	finde	løsninger	selv.	Vi	skal	prøve,	
at	bide	det	i	os	og	acceptere	at	tingene	altid	går	efter	vores	hoved,	og	at	tingene	ikke	altid	lykkedes.		
	



Det	gør	det	heller	ikke	I	det	virkelige	liv.		
Heller	ikke	selv	om	det	kunne	se	sådan	ud	når	de	unge	kikker	ind	I	de	sociale	medier,	og	iagtager	alle	de	
andres	fantastiske	liv	
			
Vi	skal	arbejde	på	at	skabe	modige	børn	og	unge,	en	modighed	de	kan	bruge	i	mange	aspekter	resten	af	
livet.	Det	er	nemlig	ikke	noget	der	sker	af	sig	selv	

Med	dette	vil	jeg	takke	de	fremmødte	til	årets	grupperådsmøde.	

Med	spejderhilsen	

Kaj	Bang	Jensen	
Bestyrelsesformand	
Tjørringspejderne	

	 	



	

Udviklingsplan 2020 
Tjørringspejderne vil arbejde målrettet med følgende temaer i forbindelse med 

vores fortsatte spejderarbejde i 2020 

1. Modige børn og unge (hovedtema) 
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at 
prøve nyt, mod til at være sig selv og mod på livet. 
  

2. Vildskab i naturen 
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som 
spejdere skal vi gøre begge dele. 
  

3. Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og 
hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en 
forskel for en bedre verden. 
  

4. Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud 
udviklende og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og 
tilbyde forskellige måder at være engageret på. 
  

5. Urban Scouting 
I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste 
mange år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor 
andel af børn og unge bliver spejdere. 

	

	

	

	


