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Invitation til dette års  

Grupperådsmøde  
hos Gråstenspejderne  
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De følgende sider 
indeholder den officielle indkaldelse til årets 

grupperådsmøde i spejderhyttens have 
Lørdag den 27.03.2021 kl. 14.00 

Kære forældre.  
Der er mange måder, at støtte arbejdet i gruppen 

på. En af dem er at møde op til det årlige 
grupperådsmøde.  

Grupperådsmødet er spejdernes generalforsamling.  
Her vil vi forfærdelig gerne fortælle jer om vores 

spejderarbejde og hvad det er for en organisation 
jeres børn er en del af. 

Med spejderhilsen 
Bestyrelsen 

Forslag til dagsorden sendes til Maria Schütt på 
mail: maria_schutt@hotmail.com 

så det er fremme senest 
 Mandag den 15. marts 2021 
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Dagsorden  
• Valg af dirigent og referent.  

• Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  

• Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til 

godkendelse. 

• Behandling af indkomne forslag.  

• Forelæggelse af gruppens årsplan og beslutninger om 

gruppens udvikling og spejderarbejde.  

• Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder 

fastsættelse af medlemskontingent. 

• Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer under hensynstagen til 

§14.5.  

• Valg til bestyrelsen af:  

• Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt 

øvrige forældre.  

• Ung i styrelsen.  

• Ledere, herunder mindst en gruppeleder. 

• Suppleanter.   

• Valg af gruppens to repræsentanter til korpsrådet. 

• Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet.  

• Valg af revisor og en revisorsuppleant.  

• Beretning fra større arrangementer til knyttet gruppen. jf. 

§50.  

• Eventuelt. 
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Bestyrelsens årsberetning 
Vi er på nuværende tidspunkt 5 medlemmer af bestyrelsen, som 

tæller Ingo, Astrid, Louise, Christa samt Maria.  

Året 2020 har været et meget mærkeligt år, for alle. Danmark 

har været lukket ned og alle har været begrænset i deres 

fritidsaktiviteter, også hos spejderne og dermed også 

bestyrelsen.  

 

Vi har igennem året haft 5 avisindsamlinger og nu er dette 

kapitel afsluttet da vi, efterhånden skal betale for at samle folks 

aviser ind.  

Men vi har selvfølgelig været i tænkeboks, sammen med 

lederne og vi ville egentlig have været ude og samle de brugte 

juletræer ind i januar 2021, men da Danmark igen var lukket, 

fandt vi ikke dette for ansvarligt og lader denne idé hvile til 

næste år. 

Derudover vil vi forsøge at få foden indenfor ved Rock i 

Mølleparken, som forhåbentlig også trækker nogle forældre til, 

som hopper på banen, så vi får mødt nogle flere af jer.  

Året 2021 byder forhåbentlig på, at vi får malet hytten udvendigt 

og ryddet op i vores udvendige arealer.  

 

Spejderhilsner fra  

Bestyrelsen.  
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Gruppelederens årsberetning 
Så er der gået et underligt år, som har været præget af Corona. 

Til trods for dette, har vi formået at holde delvis gang i 

spejderlivet.  

 

Vi var heldige at, vi nåede at afholde vores gruppetur på 

Stevninghus. Her var deltagelse fra familiespejd, mikro, mini, 

junior, trop, ledere og sidst men ikke mindst deltog vores 

bestyrelse også.  

Temaet var Rasmus Klump og lederne var pænt klædt ud. 

Spejderne fik tiden til at gå med blandt andet 

samarbejdsøvelser, producere sit eget papir samt var de ældste 

spejder på natløb herudover blev der som sædvandeligt slået 

katten af tønden – i år dog indenfor da vejret ikke var med os.  

 

Alle vores grene nåede at komme på en smule sommerlejr. 

Herudover nåede vi også vores årlige oprykningstur, hvor der 

blev bygget gennemsigtige bivuaker, så vi kunne kigge på 

stjerner.  

 

Spejderhilsner fra  

Gruppeleder, Ingo.  
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Familiespejdernes årsberetning 
 
Familiespejd har også været hårdt ramt af nedlukningen, dog er 

det lykkedes os at komme i skoven, få lavet græskar til 

halloween samt juledekorationer til jul.  

 

Der har i året 2020 været stor tilslutning til familiespejd og vi 

håber at se endnu flere når vi åbner på igen.  

 

Spejderhilsen fra  

Ingo.  
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Mikrogrenens årsberetning 
 

Kære Mikroer og Mikroforældre.  

Så gik der endnu et spejder år, desværre ikke det år vi havde 

håbet på i starten af januar. Det blev et år med nedlukning af 

foreningslivet 2 gange. Men vi ledere vil nu alligevel gerne takke 

for lån af jeres skønne unger de par uger vi nu fik sammen med 

dem.  

 

Året 2020 har budt på mange forskellige oplevelser. Vi har blandt 

andet været på den årlige fællesweekend tilbage i februar, hvor 

vi slog katten af tønden og havde besøg af Rasmus Klump og 

alle hans venner. Kort herefter kom COVID-19 desværre i vejen, 

for et ellers fantastisk spejder år.    

 

Det årlige mikrotræf i foråret måtte vi desværre aflyse. Men 

heldigvis kom sommeren med lyse tid og lidt mere frihed. Vi fik 

ikke lov, til at holde sommerlejr, men enkelt overnatning i telt i 

spejderhytten blev det dog til.  

 

Hen på sensommeren kom så vores årlige oprykningstur – Her 

sagde mikrogrenen farvel til alle sine spejdere men heldigvis kom 

der en familiespejder op og sagde goddag. Herudover kom der 

tre friske drenge efter sommerferien, der gerne ville være med.  
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Den årlige mikrodag, hvor der var spejder tema, kom også hen 

på sensommeren. Årets mikrodag foregik på Troldhøj og herude 

skulle vi øve os i spejderfærdigheder, som samarbejde og at 

tænde bål. Det var en hyggelig tur og undervejs skulle vi finde 

ting i naturen til vores naturbingoplade.  

 

Udover disse fantastiske turer, har vi også haft vores ugentlige 

møder som vi ledere i lige så høj grad nyder.  

 

Til vores ugentlige møder har vi blandt andet prøvet kræfter med 

at lave vores egne foderkugler til fuglene, som vi satte op i 

haven – det var supersjovt. Derudover har vi øvet os på 

forskellige spejderfærdigheder såsom koder, knob og 

samarbejde. Som rigtig spejder har vi jo selvfølgelig også haft 

bål, hvor vi blandt andet har lavet både snobrød og skumfiduser.  

 

Selvom vi har haft nogle fantastiske spejderture, på trods af 

situationen hele verden befinder sig i, ser vi nu alligevel frem til et 

spejder år, med færre restriktioner og mere frihed til at gøre lige 

præcis det vi drømmer om.  

 

Til slut vil vi ledere fra mikrogrenen gerne takke for et fantastisk 

samarbejde og ønsker jer alt godt fremover, vi vil fra 

spejderopstarten ikke længere være at finde hos mikroerne men 
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fremover hos juniorerne. Vi håber at i mikroer og Mikroforældre 

vil tage godt imod jeres nye leder Ingo Hansen.  

 

Spejderhilsen fra  

Lasse, Anne, Jesper og Louise.      
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Minigrenens årsberetning 
Året 2020 har været et meget specielt år.  

Vi startede året som vi altid har gjort, med spejderaktiviteter og 

fællesweekend samt Mini divi, men så kom COVID-19. 

 

Vi måtte tænke alternativt ift. at holde spejdermøder.  

I april gik vi så i gang med ”Hjemme Spejd” hvor der blev lavet 

en spejderaktivitet til spejderne hver ugedag, det var alt fra 

kompas, knob og til besnøringer og fra kniv til naturbilleder, ja de 

skulle sågar også lave en kode opgave som lederne så skulle 

løse.  

Der var i alt 16 opgaver som minierne kunne løse. 

 

Sommerlejren måtte vi desværre aflyse, men vi havde dog en 

enkelt hyggelig overnatning i hytten sammen med mikroerne.  

 

Vi har i efteråret afholdt vores oprykning, hvor vi sagde farvel til 2 

piger og sagde goddag til 2 drenge. 

 

Vi har været på et divisions PL/PA kursus med 1 mini, som tog 

hjem meget udmattet men med en virkelig god dag i 

rygsækken.  
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Vores spejdermøder i efteråret har været lidt svære at holde, da 

der kun har været 1 til 2 minier, men så gik vi sammen med 

mikroerne og afholdt vores møder sammen med dem. 

Desværre måtte vi også aflyse vores juleafslutning grundet 

COVID-19. 

 

Året 2020, var desværre også året, hvis vi måtte vinke farvel til 

vores søde og rare mini leder Samantha som stopper som leder, 

men fortsætter i bestyrelsen.  

Tak for nogle gode år, en masse ture og arrangementer er det 

blev til igennem tiden.  

  

Vi håber på at året 2021 vil blive et godt spejder år, med gode 

spejderoplevelser og fede ture. 

Når der må afholdes spejdermøder igen, vil minierne og 

mikroerne stadig afholde møder sammen, men vi vil tilpasse 

niveauet til både minier og mikroer.  

 

Spejderhilsnen fra  

Mini lederne i Gråsten 

Kenneth (Sulfo) og Samantha  
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Juniorgrenens årsberetning 
Juniorerne har præcis som de andre grene naturligvis også 

været med på gruppeturen i februar og herefter restriktionerne, 

hvor vi valgte at holde møder i skoven, hvor der blev bygget en 

bro over en bæk.  

 

Sommerlejren var en kanotur på Gudenåen, men stærk blæst 

satte en stopper for kanosejlads, så det blev en lille hyggelig 

lejrtur i stedet for.  

 

I efteråret blev der tid til en weekendtur til Vojens, hvor juniorerne 

igen var på natløb – De er blevet helt vilde med ikke at skulle 

tidligt i seng. 

 

I de lange nedlukningsperioder har lederne i juniorgren tænkt 

kreativt og lavet opgaver til spejderne og de kunne løse 

derhjemme – hjemmespejd var et hit men nu glæder vi os til at 

se hinanden rigtigt i øjnene igen.  

 

Spejderhilsen fra  

Steen, Paul og Ingo.   
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Budget for 2021 samt Regnskab for 2020 
 
 

Regnskabet og budget foreligger til grupperådsmødet.   
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Bestyrelsen 2020 
Bestyrelsen har i 2020 bestået af følgende: 
Forældrerepræsentanter: 

Formand: Maria Schütt (På valg, ønsker genvalg)  

Kasserer: Astrid Schmidt (Ikke på valg)  

 

Forældre: Christa Bonde (På valg, ønsker genvalg) 

Forældre:  

 

Lederrepræsentanter: 

Gruppeleder: Ingo Hansen (automatisk medlem)   

Lederrepræsentant: Louise Sørensen (valgt af ledergruppen) 

Ung i bestyrelsen: Dagmar Havshøj Sørensen (På valg, ønsker ikke 

genvalg) 
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Bestyrelsen 2021 
Forslag til bestyrelsen i 2021 er følgende:  
Forældrerepræsentanter: 

Formand: Maria Schütt (valg for 1 år) 

Kasserer: Astrid Schmidt (Ikke på valg)  

 

Forældre: Christa Bonde (valg for 1 år)   

Forældre: Samantha Thybo (valg for 2 år) 

 

Hyttefar: Paul Frydendall. 

 

Lederrepræsentanter: 

Gruppeleder: Ingo Hansen (automatisk medlem)   

Lederrepræsentant: Louise Sørensen (valgt af ledergruppen) 

Ung i bestyrelsen: (valg for 1 år) 

 
Som det fremgår af ovenstående, har vi til 2021 en fuldtallig bestyrelse. Dette betyder dog ikke 

at vi ikke kan have flere med i bestyrelsen.  

Hvis man ønsker at stille op til enten formand eller kasserer er dette også en mulighed. Vi vil 

bare gerne høre det inden grupperådsmødet. 

Så kom endelig forbi og hør om vores spændende spejderarbejde, du bliver ikke presset til 

noget du ikke ønsker  
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Udviklingsplanen for 2021 
Året 2020 er året hvor der på korpsplan er kommet en helt ny 

fælles udviklingsplan for alle spejder i det danske spejderkorps. 

Der er i udviklingsplanen lavet fem overordnet temaer som er 

følgende: Modige børn og unge, Vildskab i naturen, 

Bæredygtighed i børnehøjde, Flere ledere og sidst men ikke 

mindst Urban scouting.  

 

Vi har hos Gråstenspejderne besluttet os for at vi som 

udgangspunkt vil følge temaerne i kropsets udviklingsplan dog vil 

vi ikke lægge så stor vægt på urban scouting da vi ikke mener 

det har lige så stor relevans for os som de fire andre temaer.  

 

Modige børn og unge: Som spejdere er vores største bedrift at 

udfordre børn og unge til at prøve nye og spændende ting, 

samt mod til at være sig selv og mod på selve livet. Dette vil vi 

hos Gråstenspejderne gøre ved at give den enkelte spejder 

mere ansvar og medbestemmelse. Derudover vil vi udfordre den 

enkelte spejder til hele tiden at kunne og turde mere, end de 

tror.    

 

Vildskab i naturen: Som spejder elsker vi at være i naturen og 

bruge den i vores spejderarbejde – vi bliver glade af at være i 

naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Vildskaben vil vi hos 
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Gråstenspejderne få ind i vores spejderarbejde ved at få pulsen 

op på hvert møde samt vil vi bestræbe hos på at vores 

spejdermøder vil foregå udenfor i stedet for indenfor, medmindre 

den valgte aktivitet ikke kan foregå udenfor. Derudover vil vi 

ledere sørge for at spejderne oplever at deres spejder- og 

friluftsfærdigheder bruges på vores spejderture og lejre.    

 

Bæredygtighed i børnehøjde: Som spejdere værner vi som vores 

natur. 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. Gråstenspejderne vil tilstræbe at 

hver enkelt spejder selv kan gøre en positiv forskel for naturen og 

kloden samt skal de kunne opleve en tilgang til klima- og 

miljøkrisen.  

 

Flere ledere: Vi i det danske spejderkorps vil gerne tiltrække nye 

ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores fantastiske 

verden udviklende og meningsfuldt, dette vil vi hos 

gråstenspejderne gøre ved at skabe attraktive lederfællesskaber 

og tilbyde forskellige måder at være engageret på.  

 

Udover de tiltag vi har nævnt oven over har vi hørt at vores 

divisionsledelse har udarbejdet en ny model kaldet leadership-

modellen som er et nyt redskab til at udvikle vores 

spejderarbejde samt til at understøtte vores nye udviklingsplan. 
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Dette redskab glæder vi selvfølgelig til at tage i brug og arbejde 

med.  
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Gråstenspejderne siger 
Tusind tak  

for dette fantastiske år der er 
gået og vi glæder os til 

endnu 
flere gode spejder år i 

fremtiden.  


