
 
 

Referat 
 

grupperådsmøde 
lørdag d. 3. marts - 2012  

Kanondalen klokken 14 
 
 

a) Valg af dirigent og referent. 

Lauge og Brit 

b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

 

Formanden: 
Baunehøj solgt -  mod gruppens vilje 
Kontingentindbetaling og restance i balance, særligt ved Ebbes indsats 
Troppens tur til Sverige med kano - sikkerhed 
Tak til indsats mht indsats på varme i hytten 
100 års jubilæum tak til alle implicerede 
Pink Panthers nyt sjovt tiltag i 2011 
Lapgruppen  
Hjemmesiden god side – læg gerne fotos ind 
Pressen: godt indtryk at være spejder 
Alle ledere honoreret med jakke 
Gode indsatser mhp lodsedler og juletræer 
Bestyrelsen godt samarbejde 
Formandens mange mails 
 
Gruppelederen: 
2011 var et travlt år – igen - i Rønne Gruppe. 
 
Det var også året, hvor vi fyldte 100! Hvilket blev fejret på behørig vis med en stor fest i juni i 
Kyllingemoderen med næsten 200 deltagere, spejdere med familie! Der var spejderløb, grillet gris, sang 
og optræden! 
Det blev en dejlig dag på rigtig spejdermaner! 
 
Når man har fødselsdag, får man gaver! Det fik også alle ledere og spejdere, så det var måske også et 
lidt dyrt år i den henseende for Rønne Gruppe! På den anden side, er vi i Gruppestyrelsen af den 
mening, at vi ikke skal puge sammen! Pengene skal bruges på vores spejdere – børn som voksne – og de 
mange aktiviteter, der sker i løbet af et år. 
 



Året 2011 har i store træk lignet foregående år: stor aktivitet i alle grene, masser af glade børn og 
ihærdige ledere og forældre. 
Vi har solgt lodsedler – lopper og juletræer, vi har renset de bornholmske strande – været til ugentlige 
møder, været på weekender, BLÅ/GRØN – Sct.Georg – Gruppe…. og ikke mindst været på 
sommerlejre i ind-og udland. 
 
Gruppen har en sund økonomi. Vi ledere fråser ikke, det ligger ikke i spejderideen – men på den anden 
side, så har vi også den økonomi, vi har brug for! 
Vi har nogle temmelig fantastiske faciliteter: Kanondalen og Lyngstauan, begge tæt på Rønne – og med 
super udenoms plads, hvor der er plads til enhver tænkelig spejderaktivitet. 
Rent materielt – telte – gryder m.v. – her mangler vi heller ikke noget! 
 
Gruppen er dags dato på 104 medlemmer. 
 
Selvom den landsdækkende presse den sidste tid har dømt spejderiet ”yt”, så passer det ikke! Vores 
korps (og KFUM) har øget antallet af spejdere med 10 %, trods det faldende børnetal. 
Vi har også i vores gruppe mærket fremgang efter Finanskrisens start, og det i alle grene!  
Vi har så godt som fyldt op, og i Ulveflokken er der som det har været tilfældet de sidste næsten 20 år – 
venteliste. Lige nu står der 6 børn på venteliste! De kommer alle ind – til de 29 andre ulve! – i løbet af 
foråret! 
 
Stor tak til alle ledere, der knokler på – og aldrig siger nej til en opgave! 
 
Tak til Gruppestyrelsen, Gruppestyrelsens koner / mænd, forældre, Louis venner, LAPgruppe, Grå Ulve, 
Pink Panthers, Webmaster Mikael Boldt – uden jer hang alle vores aktiviteter slet ikke sammen! Hos jer 
får jeg heller aldrig et nej, når jeg lige – igen – igen - ringer / mailer om en hjælpende hånd! TAK! 
 
2012 er godt i gang. Mange spændende aktiviteter er allerede afviklet – og mange flere venter de 
kommende måneder! 
 
Hanne Hueg 
GL 
030312 
 
 
Grenledernes og øvrige beretninger: 
Familiespejd: 
Mange aktiviteter for de mindste spejdere 2-7 år og deres forældre 
 
Flokken: 
Vi har igen i 2011 har et sjovt, spændende og lærerigt Ulveår! 
 
Vi er rigtig mange ulve – 29 lige nu – og dette efterår / vinter har vi brudt vores principper om et antal 
på 25, da Ventelisten hele tiden banker på! 
Det gør ondt på os, at et barn – der lige nu har lyst til at være spejder – ofte må vente flere måneder, før 
de kan komme ind! 
På den anden side, kan det knibe med pladsen i vinterhalvåret, hvor vi har en del aktiviteter inde! 
 
I 2011 var vi med til at sælge lodsedler til vores sommerlejre, også vores egen – der i hast måtte flyttes 
til Kanondalen pga. af sumplignende tilstand i Sømarken. 
Jesper & Bjarne havde slæbt materiel fra Kanondalen ned på en trailer, kørt denne i læ for rusk og regn 
– da de måtte i gang med at køre det hele tilbage igen: Vejret var simpelthen ikke til andet end 
overlevelse! – OG det var ikke ideen med vores Magiske Sommerlejr! 
Under alle omstændigheder fik vi en fin sommerlejr ”herhjemme” i Kanondalen! 



 
Vi var i 2011 også på BLÅ/GRØNweek-end og Gruppeweek-end, begge gang på Elleshøj i syd kant af 
Almindingen. BLÅ/GRØNweek-end er som navnet antyder en weekend med både blå og grønne 
spejdere. 
Vi var også på Puslingeløb, hente skindet hjem på sømmet igen! 
 
I årets løb har vi arbejdet med mange af de færdigheder, vi mener en Ulv skal kunne. Hos os 
introduceres børnene for alvor til spejderlivet: 
vi lærer dem at omgås ild på fornuftig vis – Ilden er vores ven, som vi skal respektere –  
skarpe redskaber, knive, økser, save lærer de også at bruge –  
vi arbejder med tovværk (knob – knytning m.v.) –  
lærer at finde vej på et kort – verdenshjørner - stjernebilleder 
løse opgaver gennem vores hitte-på-som-hed, 
m.v. 
 
og alle de sociale aspekter som 

• at kunne arbejde/fungere i en ”bande” 
• være hjælpsom og en god kammerat 
• tage sig af de små / yngste / svageste 

 
Vi har lige nu en meget stor gruppebørn – og ofte på kun lille plads – og alligevel kan jeg kun sige, at vi 
har en meget velfungerende gruppe børn. 
Konflikter er sjældne, og løses ofte selv blandt ulvene. 
De lever virkelig op til vores Ulveråb: 
”God jagt Ulve” 
”Akela, vi vil gøre vores bedste” 
 
Hanne Hueg 
Flokleder 
030312 
  
Junior: 
Januar 2011 var 12 juniorer tilmeldt. Året har budt på viking-tema hvor alle brugte deres hjemmelavede 
lerskål og træske til at spise vikingemad med på weekend i Lyngstauan. 
 
Juniorerne har haft mange aktiviteter og sjove, hårde og lærerrige ture. Bl.a. Il-lu-ja-vi og blå-grøn 
weekend. Derudover en rigtig god sommerlejr på Gurredam Spejdercenter med Buster, Michael og Else. 
Efteråret bød på St. Georgs turnering, brombærtur, opryknings-weekend og JOTI sammen med de 
grønne spejdere. 
 
I efteråret har juniorerne ikke arbejdet i patruljer. Disse blev først dannet efter en hyggelig juletid med 
kort, kompas og adventskranse. Året sluttede med 3 patruljer og 22 juniorspejdere. 
    
Trop: 
4 patruljer 22 spejdere 
Godt samarbejde m klanen 
Fremmødeprocent på 96 
Økonomisk støtte fra private har givet godt udstyr 
Plan om fjeldkursus i Sverige Kr. himmelfart 
Spejdermarch i juni 100 km 
Venskabsgruppe fra Sverige 
 
Klan:  
7 faste medlemmer i klanen. 



Størstedelen af Klanens til bliver brugt på de mange udendørsaktiviteter i Lyngstauan. Dette ikke kun 
for de 7 faste i Klanen, men aktiviteterne er tit suppleret med fremmøde af ældre spejderkammerater. 
Klanen deltager i begrænset omfang i ture og på PLan og SPork, og er også behjælpelige ved Troppens 
arrangementer. 
 
Gruppen forsøger at holde faste ugentlige møder. Hvis arbejde eller lektier forhindrer dette, holdes der  
kontakt via Facebook. 
 
Webmaster: 
Fra Mikael Boldt i Sarajevo 
Vedlagt i kopi 
 
Alle beretninger taget til efterretning 

 
 

c) Fremlæggelse af årsregnskab for 2011 til godkendelse. 

Fremlagt og gennemgået af Henrik 

Godkendt               Regnskab vedlagt som bilag 

 

d) Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være formanden i hænde 

senest 14 dage før afholdelse af grupperådsmøde 

Ingen indkomne forslag 

 

e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan  

Gruppen udvikler sig i takt med samfundet og har ikke en vedtaget nedskrevet plan. Bestyrelsen har 

tillid til alle spejderlederes indsats og værdigrundlag, og følger spejderarbejdet tæt løbende. 

2. Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.  

Se punkt 1 herover 

3. Vedtagelse af budget for 2012, herunder fastsættelse af kontingent. 

Budget godkendt, vedlagt som bilag 

Der foreslås uændret kontingentindbetaling. Dette er vedtaget. 175 kr familiespejd og flok, 200kr junior, 

trop og klan 

f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

14  

g) Valg til bestyrelsen. 

1. Bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældre 

På valg er: 

Formand Lars Nygaard – Genvalgt 

Kasserer Henrik Holo-Olsen, ikke på valg 



Dorthe Skotte – Genvalgt 

Mette Pedersen – Genvalgt 

Brit E.Zachariasen, Birte Rasmussen, John Mortensen, Thomas D. Kyhn på valg 2013 

 

2. Unge 

Rasmus LP Valgt 

3. Ledere 

Lone Kjøller – Genvalgt 

Lone Petersen – Genvalgt 

Lauge Eilsøe-Madsen - Valgt 

Ebbe Frank og Hanne Hueg på valg 2013 

4. Suppleanter 

Der er ikke valgt suppleanter 

 

h) Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet. 

Beslutning udskydes til et senere gruppemøde 

i) Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet. 

Henrik, John, Ebbe, Lars, Lauge 

j) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Valgt til revisor Bent Brandt. 

Valgt til revisorsuppleant Pernille Kofoed 

k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

Intet 

l) Eventuelt. 

Præcision af tilmeldingsdato til Spejdernes Lejr er 15. marts. 

 

Referat med bilag offentliggjort d. 6. marts på gruppens hjemmeside www.ronnespejder.dk 

 

Som formand    Som dirigent 

 

 

Lars Nygaard    Lauge Eilsøe-Madsen 


