
 
 

Referat generalforsamling   DDS   28. februar 2008. 
 
Det var en mørk og stormfuld aften…men der var nogen der havde en mission. 

24 spejdere/forældre/ledere/gruppestyrelsesmedlemmer var mødt op i hytten i Kanondalen. 

Her var varmt og stearinlysene brændte. Deltagerne sad skulder ved skulder ved de gamle 

spejderborde, og sammen nåede de vidt. 

Der kom ord på gruppens økonomi, aktiviteter og visioner 

 og nye beslutninger blev truffet, alt imens de hjemmebagte kager forsvandt fra de blå servietter. 

Alle gik hjem i blæsten med en god fornemmelse i maven. 

 
1.  Valg af dirigent 
Matthias Koch valgt 
 
2.  Valg af referent 
Birte Rasmussen valgt 
 
3.  Præsentation af nuværende gruppestyrelse, samt lederne 
 
4.  Formandens beretning 
Henrik Olsen kunne bl.a. fortælle at der havde været afholdt 9 møder siden sidste generalforsamling 
(heraf tre udviklingsmøder med to udviklings-konsulenter fra korpset). 
Og at vi igen i år havde et kæmpe overskudt på vores loppemarked og juletræssalg. 
(Overskuddet på vores lodseddelsalg gik, som vedtaget på sidste generalforsamling, til 
Tjekkietturen) 
Formanden fortsatte i den positive afdeling med at glæde sig over vores nyrenoverede entre. 
Heller ikke ledersituationen gav anledning til den store bekymring. Selv om Buster, (efter mange år 
som juniorleder) valgte at stoppe klarede vi skærene. Juniorene fik med det samme en ny leder, 
nemlig Helle Holger og det går rigtig godt. 
Troppen klarede også frisag i denne omgang. Lonny valgte, til alles glæde, at tage en tørn til, nu da 
hun havde fået nogle flere assistenter. 
En af disse assistenter fik desværre en rafte i hoved på en gruppe-weekend. Dette har efterfølgende 
fået gruppestyrelsen til at tegne en ulykkesforsikring i Tryg, så alle er dækket ind i tilfælde af 
ulykker i forbindelse med spejderarbejde. 
Hvis man vil læse mere om både denne tur og vores mange af vores andre arrangementer, blev der 
henvist til vores formidable hjemmeside. 
Mikael Boldt som gør et enormt arbejde med hjemmesiden fik også en stor tak fra Henrik og 
forsamlingen. 
I øvrigt var der mange som fik tak for deres store indsats. Til lederne sagde Henrik bl.a. ”uden jeres 
store indsats for børnene kunne det såmænd være lige meget med os andre”. 
Der var også stor tak for indsatsen til de aktive (Buster, Henning, Niklas og Betina) som i år har 
valgt at stoppe på deres poster. Heldigvis kunne Henrik konstatere, at de fleste af dem ikke stopper 
helt. 
 
 
 



5.  Familiespejd beretning 
 Det går strygende. Efter at have været nede i en bølgedal med kun 5 familier, er der nu 12 -13 
familier tilmeldt. Da Anna Kristina Woods pige er fortsat i flokken har Pia og Lars Nygaard nu 
overtaget koordinationen. (Det er jo meningen at de enkelte familier skal skiftes til at stå for 
programmet)  
 
6.  Flokkens beretning 
Her er der som sædvanligt fuld fart på. 
21 ulve og 2 nye på vej og 8 ! ledere.  
Har for første gang i umindelige tider ingen venteliste, men de nye plejer at komme med foråret. 
Hanne kunne igen berette om et aktivt år med mange aktiviteter. Fra det nye program skal her 
nævnes en kommende fastelavnsweekend i hytten, en tur til Kløvendal i maj og sommerlejeren som 
i år går til Finnedalshuset. 
 
7.  Juniorernes beretning. 
12 juniorer (7 drenge 5 piger) 2 assistenter. Helle Holger har overtaget efter Buster og det går godt. 
Har mange spændende ting på forårets program, som Pinsemarch, gruppeweekender, bålkapper. 
Sommerlejeren går med troppen til spejdercenteret Tokkerbo. 
 
8.  Troppens beretning 
 Lonny (som jo heldigvis har besluttet at fortsætte) kunne melde om 14 aktive og en passiv spejdere  
i alderen 13- 16 år og 4 assistenter. Der blev ikke rykket nye spejdere op i år, da vi, for at mindske 
aldersspredningen, har besluttet at hæve alderen for at komme op i troppen til 13 år. 
Fra det gamle år hørte vi bl.a. om luxusweekend til Hammershus gruppes hytte, påsketur til 
Egemosen, sommerlejr i Tjekkiet, Reload i Roskilde og tur til Chr.ø. 
Sommerlejeren  i år går til spejdercenteret Toggerbo. 
 
9.  Klanens beretning 
Består af 9 klanmedlemmer. 1 leder og 8 assistenter. 
Der er klanmøde i Lyngstauen om søndag fra kl.16-19. 
Meget tid går med at save og rydde op. Der har dog også været tid til Juletræssalg, loppemarked. 
 
10. Louis Venners beretning 
Løst struktureret ”hjælpegruppe”. Har i det sidste år bl.a. taget sig af det praktiske omkring 
loppemarkedet og spejderfødselsdagen 
 
11. Beretning om hjemmesiden 
Fra gruppens IT ansvarlige Mikael Boldt fik vi sendt et fyldigt indlæg fra Rumænien hvor han 
redigerer vores hjemmeside fra. 
Vi har været online i 2 år nu og der er sket en rivende udvikling. Besøgstallet er bare i det sidste år 
steget med 50 % 
I januar har alene 146 forskellige gæster (computere) besøgt hjemmesiden 557 gange. 
Målet er at have en levende hjemmeside med mange besøgende. Det er nemlig ikke sjovt at lave en 
hjemmeside som ingen ser, og folk kikker kun forbi hvis der sker noget. Så derfor opfordrer 
Michael alle til at skrive lidt om deres spejderoplevelser. Et par billeder og en lille tekst er nok til en 
god historie. Man er også velkommen til at kommentere på de historier der er på siderne - bare 
udfyld felterne. 
Første gang man skriver, kan der godt gå lidt tid før ens kommentar kommer på. Michael skal lige 
godkende dig og dit indlæg for at sikre siderne mod spam. 
Har du gode ideer eller forslag så send dem til Michael admin@ronnespejder.dk 
 
 
 
 
 



12. Beretning om større arrangementer tilknyttet gruppen 
-Turen til Tjekkiet blev nævnt som en god oplevelse. 
-I anledning af spejderbevægelsens 100 års dag blev der samarbejdet med nogle af øens andre 
korps. 
Man vil prøve at fortsætte dette samarbejde som en slags blå/grøn division.  
 
13. Indkomne forslag 
Ingen 
 
14. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2007 til godkendelse 
Godkendt 
 
15. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 
  
15.1 Planer for indeværende år 
40.000 afsættes til en ny gavl  
 
15.2 Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
Ledergruppen er gået i gang med en værdidiskussion.  
Planlagt møde i juni. Hvad vil vi med Rønne gruppe? 
Sammenhold kontra væren sig selv nok. 
 
16. Vedtagelse af budget og kontingent 
Budget vedtaget med uændret kontingent. 
 
17. Valg til gruppestyrelsen: (alle er valgt for 2 år af gangen) 
 
17.1 Fastsættelse af antal medlemmer i gruppestyrelsen 
Til i alt 20 medlemmer 
 
17.2  Valg af forældre      ( # = ønsker ikke genvalg) 
 
17.2.1  Formand  Henrik Olsen genvalgt 
17.2.2 Kasserer  Niklas Dalsjø  # Preben Pedersen valgt 
 
17.2.3  øvrige forældre 
 
           Ikke på valg Birte Rasmussen 
             Erling Foss 
 
           På valg i år  Bettina Petersen # Jan Kaptajn (Rasmus far) 
   Henning Bech # Filip G. Nielsen (Florasfar) 
   Dorte Skotte genvalgt 
   Peter Juul Jensen genvalgt 
   Helle Thorsen genvalgt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17.3  Valg af ledere i styrelsen: 
 
          Ikke på valg Hanne Hueg 
   Michael Lyngberg 
   Birgit Hald Kristoffersen 
 
 På valg i år  Lone Kjøller genvalgt 
   Else Færge  genvalgt 
   Gitte Bolin  genvalgt 
   Charlotte Madsen # Sebastian Andersen 
     Lonny Pedersen 
     Helle Holger 
 
17.4 Valg af to unge i styrelsen (spejdere mellem 15 og 24 år) 
 
 Ikke på valg: Matthias   
   Kasper Boldt  
 På valg i år  Sebastian Andersen falder for aldersgrænsen 
 
17.5 Valg af to medlemmer til Korpsrådet 
 
   Helle Holger   
   Matthias Koch  
 
18. Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet 
 
   Hanne Hueg 
   Henrik Olsen 
   Kasper Boldt 
   Helle Thorsen 
   Lonny Pedersen 
 
19. Valg af revisor (Der vælges for et år af gangen) 
 
   Birthe Andersen genvalgt 
 
20. Valg af revisorsuppleant (der vælges for et år af gangen) 
 
   Hans Peter Hansen # Niklas Dalsjø valgt 
  
21. Eventuelt 
 
Med spejderhilsen 
 
 
 7/3 2008-03-07  7/3 2008 

Birte Rasmussen  Matthias Koch 
           Referent          Dirigent 


