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GRUPPERÅDSMØDE 17. februar 2020 

 
Referat 

 
Punkt Emne Referat 

 

1. Valg af dirigent 
og referent 

Ebbe Frank blev valgt som dirigent, Christina Krolmer som 
referent.  
 

2. Beretning fra bestyrelsen  
og ledergruppen 

Ebbe Frank aflagde bestyrelsens årsberetning, og Hanne Hueg 
aflagde beretning for ledergruppen.  
 

Herudover var der beretninger fra Bitten Brandt for 
FamilieSpejd, Hanne Hueg for Ulveflokken, Jesper Johnsen 
Clausen for Juniorflokken og Rebecca Kolind for Klanen.  
 

3. Fremlæggelse af  
årsregnskab 2019 

til godkendelse 
 

Ebbe Frank fremlagde årsregnskabet, der blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne 

forslag 

Ingen indkomne forslag. 

5. Væsentlige beslutninger  
om gruppens fremtid 

Ebbe Frank gennemgik gruppens udviklingsplan for 2020-2024. 
Udviklingsplanen blev godkendt. 
 

Budgettet og kontingentet for 2020 blev godkendt. 
 

6. Fastsættelse af antallet 

af 
bestyrelsesmedlemmer 

12 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter blev fastsat og 

godkendt. 

7. Valg til bestyrelsen Formand: Ingen meldte sig. 
 

Unge: Jørgen Egeskow-Gjerka og Olav Eilsøe-Madsen blev 
valgt. 
 

Ledere: Hanne Hueg blev genvalgt. 
 

Forældre: Lykke Svendsen blev valgt for 2 år. 

               Karina Juul Schou blev valgt for 1 år. 
               Laila Thyge blev valgt for 2 år. 
 

Suppleanter: Laila Stender, Christina Bøg-Jensen og Christiane 
Larsen blev valgt. 
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Bestyrelsen konstituerer sig med en formand ved 
førstkommende bestyrelsesmøde. Hanne Hueg indkalder. 

                     

8. Valg af 2 medlemmer 
til Korpsrådet 
 

Lucas Emil Johansen og Olav Eilsøe-Madsen blev valgt. 

9. Valg af 5 medlemmer 
til Divisionsrådet 

Kenneth Kofod Paulsen, Lucas Emil Johansen, Jørgen Egeskow-
Gjerka og Lukasz Matraszek blev valgt. Der er en ledig plads. 
 

10. Valg af revisor og 

revisor- 
suppleant 

Revisor: Christian Faurholdt Jeppesen blev genvalgt. 

Revisor-suppleant: Henrik Olsen blev genvalgt. 

11. Eventuelt Der blev spurgt til Regnbueismærket, og Ebbe Frank fortalte 
om dette. 
 

Hanne Hueg gjorde reklame for Forældrebanken, der er blevet 

flittigt brugt i det sidste år. 
 
Til sidst takkede Hanne Hueg Ebbe Frank for sin store indsats i 

Gruppen og som formand. 
 

 

 
Gruppelederberetning 2019 – 17 FEB 2020:  
 

1. Rønne Trop & Flok har dags dato 77 spejder og 16 ledere. 

Dertil kommer så ledere, der er tilknyttet os, men som kun deltager i særlige arrangementer, 
som f.eks. sommerlejre osv. 

Dagens tal på Medlemsservice er 105 medlemmer. 
Det er en ganske lille nedgang fra sidste år – vores maximale tal var for få år siden ca. 20 
mere, men foreningers medlemstal er vel ofte dynamiske? Vi klager ikke! 

Vi har i 2019 igen haft et travlt og godt spejderår! 
 Familiespejd startede op igen i foråret 19 efter ¾ års pause, og det er en succes med 

mange børn og voksne. Bitten og Mette havde mod på at starte op med Ebbe som hjælper, 

og så er Anne-Mette også kommet til! 

 Troppen fik ny lederstab 1. JAN 19 – Astrid som TL, Lucas, Nicolai som assistenter -  og 

med støtte fra Juniorlederne det første halve år. Tak til Juniorlederne for jeres støtte.  

 De 4 ”gamle” grene har haft deres ugentlige møder – lige med undtagelse af i skoleferierne 

– der har været weekends og sommerlejre her på øen og i Sverige – og ikke mindst vores 

fælles Gruppeweekend på Middelaldercentret. 

 2019 var også året, hvor vi besluttede, at nu skulle vi bygge ”noget” i Blemmelyng, 

fremtidssikre vores mulighed for at overnatte/være i naturen. Det var egentlig rimeligt 

nemt at få skrabet kr. 200.000 sammen fra fonde m.v., de offentlige systemer var langt 

mere udfordrende. Det tager tid – laaang tid, men med de rette folk i Byggeudvalget så det 

lyst ud indtil 14 JAN 20, hvor Slots og Kulturstyrelsen stak sit sure ansigt frem pga. en 

dynge sten! 
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Vi mener, at det kører nu – BRK og Museet har været yderst hjælpsomme, og vi fik da 

ryddet et stykke skov ved forældre og spejderes hjælp. Den rydning kan så ikke bruges til 

så meget;-D men vi fik brænde til de næste par år og en lysning i den tætte skov. 

*I 2019 fik vi også brugt vores forældrebank! Tak til alle jer, som har varmet æbleskiver, 

bundet knob, cyklet med os, fældet, savet, skovlet, kørt – og til dig, som endnu ikke har 

fået en aktie i vores bank, så har jeg indmeldelsesblanketter med! 

 

Et nyt og spændende spejderår er startet! 

 Vi har allerede afviklet mange møder og enkelte ture 

 Gruppeweekenden bliver i år allerede i AUG og turen går til ”Baunehøj” ved Lufthavnen 

 Sommerlejrene venter i horisonten 

 Burgundiaweekenden starter planlægningen på i næste uge 

 Lodseddelsalget er ved at blive løbet i gang 

 OG vi har besluttet at sælge juletræer igen i 2010. Det er en gammel aktivitet og gode 

penge, som vi desværre måtte stille på pause et par år pga. for dårlige træer og hård 

konkurrence. I 2019 tog vi mod til os igen og stod to lørdage på LakseTorvet. Fortjenesten 

var ikke tårnhøj – ca. 10.000 – men det er hyggeligt og sjovt, og vi ledere får snakket en 

masse med jer forældre og spejderne 

 Vi har besluttet at blive mere synlige i lokalsamfundet – naturligvis med den bagtanke, at vi 

da meget gerne vil have flere voksne med i vores fællesskab – og måske også en smule 

flere spejdere. Måske så Du artikel i Bh Tid om vores bålhyttebyggeri i lørdags – ellers 

ligger den på vores FB. Lucas har oprettet en INSTAgramprofil, så nu skal vi bare have lagt 

de fede billeder på – 

 For der foregår nemlig hver uge en masse spændende, måske også anderledes 

spejderarbejde i 1. Rønne Trop & Flok, takket være mange glade spejderbørn og 16 

engagerede, fantastiske spejderledere! Tak for jer! 

 

 
Beretning for FamilieSpejd:  

 
Jeg hedder Bitten og er grenleder af FamilieSpejd. Jeg har Mette, Anne og Ebbe som mine 
assistenter. 

 
Vi startede FamileSpejd op 14. april sidste år ude i Lyngstauan. I dag har vi 18 børn fordelt på 12 
familier. Vi afholder FamilieSpejd-møder hver anden søndag formiddag ude på vores naturgrund – 

Lyngstauan. I december, januar, februar og marts er vi her i hytten. FamilieSpejd er for børn i 
alderen 3 år til og med 0. klasse. 
 
Vi følger årets gang i vores aktiviteter med fokus på, hvilke dyr og planter vi kan finde: Naturen på 

det pågældende tidspunkt. Vi laver mindre mærkeforløb med spejderne, som fx krible krable dyr, 
spor i naturen, dyr i skoven. 
 

FamilieSpejd er et tilbud hvor spejderne, sammen med deres forældre, bliver introduceret til livet 
som spejder. Vi har bl.a. som mål at lære spejderne om naturens fantastiske mangfoldighed og 
lære dem at holde af naturen, da vi tror på, at lærer børn at holde af naturen og at sætte pris på 

at færdes derude, så vil de også passe på den som voksne. 
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Ulvelederberetning 2019 – 17 FEB 2020:  
 

Tak, 1. Rønne Flok – i daglig tale – Ulveflokken har det godt og trives. 
Vi er lige nu i dag 24 – nr. 25 starter om 14 dage, og så er vi 6 ledere. Det er dejligt at være så 
mange, for ind i mellem kan selv den mest engagerede ulveleder blive syg eller få forfald. 

Vi arbejder hårdt på at skabe modige spejdere i sjovt/gammeldags/nyt/anderledes spejderarbejde 
– f.eks. Tog vi på ”Det har jeg aldrig prøvet før” – Pippisommerlejr. 
Vi har fået en samling nye duelighedstegn i korpset, som vi har kastet os over til Ulvenes store 

begejstring – men som sagt er gamle dyder som 1.hjælp – natur – bål – knob – kniv – koder på 
ingen måde glemt eller overset. 
Året har sin egen rytme, om vinteren nørder vi i bogstaveligste stand med duelighedstegn – i 
2019 var det 1. hjælp, hvor ulvene opnåede helt utrolige kompetencer (alarmering – hjerte-

lungeredning) – i år har det været NØRD. 
Foråret bringer bål + brand, cykel, kniv og udeliv. 
Sommerlejr er i Finnedalen, som passer lige til vores smag med naturgrund, lille hytte, 

spændende omgivelser. 
Eftersommer/efterår er vi på Gruppeweekend og Burgundiaweekend – så er det atter tid til 
duelighedstegn – i 2019 var det ”Kend dig selv – Juleevent med resten af gruppen og en dejlig 

lang juleferie i hele DEC, så der er tid til at hygge med familie, skole og andre fritidsinteresser 
 


