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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 spejderhytten 
Tirsdag den 22.02.2022 kl. 19.00 

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 
 Tirsdag den 08. februar 2022 
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Dagsorden  
• Valg af dirigent og referent.  

• Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

• Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021. 

• Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for 

indeværende år.  

• Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 

• Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022 

• Behandling af indkomne forslag.  

• Vedtagelse af udviklingsplan 

• Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen under hensyntagen 

til §66 stk. 2 

• Valg til bestyrelsen 

• Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige 

forældre.  

• Ung i styrelsen.  

• Ledere, herunder mindst en gruppeleder. 

• Suppleanter.   

• Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.  

• Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet.  

• Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet.  

• Eventuelt 
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Bestyrelsens årsberetning 

Endnu et corona år er overstået og vi glæder os over at 

spejderne stadig er med os og det er de sammen med de mest 

fantastiske ledere. Stor tak til alle, som stadig støtter Gråsten 

Gruppe. 

 

I bestyrelsen er der ikke sket det store – vi holdt op med at samle 

aviser, da dette ikke længere var til vores fordel. Til gengæld fik 

vi prøvet kræfter med at samle juletræer ind og det kan vi godt li 

og håber på udvidelse til næste år. Vi er selvfølgelig stadig på 

udkig efter andre indtægtskilder f.eks. kommer Tour de France 

forbi det danske land og det vil vi selvfølgelig gerne være en del 

af. Mølleparken åbner også snart op, måske vi kan komme med 

ind der og lokke forældre med til en hyggelig aften med lidt 

arbejde og masser af musik. 

 

Bestyrelsen deltog i årets sommerlejr på Langeland, som var en 

hyggelig tur, hvor der blev lavet spejderarbejde, mad over bål 

også af naturens eget spisekammer bl.a. græshopper og 

bænkebidere. Der blev klatret som aber, badet som delfiner, 

sunget i kor og råhygget med bl.a. bland selv slik fra den lokale 

købmand. Så selvom det ikke blev til den planlagte udlandstur, 

så havde alle en god lejr på Langeland. 
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Noget af bestyrelsen har også brugt mange timer på rengøring 

og sortering i hytten. Det samme udenfor, hvor vi har fået ordnet 

lidt have og ryddet lidt af det gamle væk rundt om hytten og 

kørt på lossepladsen. Alt sammen for at få gjort hytten pæn og 

klar til nogle forandringer i form af maling og opdatering af 

udenoms arealerne, så de er klar til at spejderne kan udfolde 

deres færdigheder. 

 

Vi glæder os mægtigt meget til 2022, som vi ser lyst på og 

forhåbentligt får nye projekter i hus. 

 

Spejderhilsner fra  

Bestyrelsen.  
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Gruppelederens årsberetning 
I gruppen har vi også kunne mærke coronaen, den har skabt en 

del udfordringer for os – vi håber 2022, bliver et nemmere år.  

 Ledere og bestyrelsen, har været gode til at finde på løsninger, 

under de skiftene restriktioner, så vi har været lukket så lidt som 

mulig. Vi har været så meget ude som vejret tillod det.  

 

Sidste års udenlandstur gik til Langeland, hvor vi havde en 

fantastisk sommerlejer hos Magleby spejderne og Magleby 

spejderne har været på weekendtur hos os – Et spejdervenskab 

vi er glade for og håber fortsætter.  

 

Vi fik endelig gang i vores juletræsindsamling, det var en succes, 

som fortsætter med de kommende år.  

 

Der har været tilgang af ledere hos mikro og mini, her er Budde 

og Vivi tråd til. Desværre må vi sige farvel til Steen som har 

hjulpet til hos Junior og trop, da han har fået andet arbejde, der 

desværre ikke harmonerer med spejdermøderne.  

 

Ellers arbejdes der godt i alle grene, men vi vil gerne være lidt 

flere spejdere – så ta gerne din ven eller veninde under armen 

og med til spejdermøde.  
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Vi glæder os til SL2022, hvor Gråstenspejderne naturligvis vil være 

at finde. 

 

Spejderhilsner fra  

Gruppeleder, Ingo.  
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Familiespejdernes årsberetning 
 

Vi har i år budt velkommen til et par nye familiespejdere.  

 

Vi startede året med lidt nedlukning. men da vi først kom i gang, 

skete der rigtig noget. Vi er blevet rigtig gode til at lave 

skumfiduser over bål.  

 

Der er også blevet tager et par mærker, først familiespejd-

mærket og bagefter trøster-mærket, som blev afsluttet med et 

løb i skoven. 

 

Spejderhilsen fra  

Ingo og Cilke.  
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Mikro og mini årsberetning 
 

Vi har i år slået mikro og mini grenene sammen da de ikke er så 
mange og det er langt sjovere at være flere til spejderarbejdet.  
 
Vi har arbejdet med mange forskellige ting hen over foråret, og 
gjort klar til sommerlejeren på Langeland, hvor der både var 
minier og mikroer med.  
 
Efter sommerferie var der oprykning på StevningHus, her viste en 
af vores seje mikroer, lige troppen hvordan man laver 
besnøringer.  
 
Vi var også med på divisionslejeren på Troldhøj - super fed tur.   
 
De første mikroer har bestået deres knivbevis og lige nu er vi i 
gang med stjernekigger-mærket og science pirater.  
 
 

Spejderhilsen fra  

Sulfo, Vivi, Budde og Ingo  
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Junior og trop årsberetning 
Så gik der endnu et spejder år, desværre blev det endnu et år 

med nogle tvungne pauser på grund af COVID-19. Men på trods 

af, at året ikke helt blev som forventet har det været godt 

spejder år, og derfor vil vi ledere gerne takke for lån af jeres 

skønne unger i det forgangene år.  

 

Året 2021 har budt på flere forskellige oplevelser. Vi har blandt 

andet været på divisionslejr på Troldhøj og sommerlejr på 

Langeland. Desværre blev vores årlige fællesweekend til et 

noget i 2021, men vi tager revanche i år og glæder os til sidste 

weekend i februar hvor vi drager afsted på årets fællesweekend. 

Flere allerede planlagte ture på tværs af grupperne blev aflyst, 

så i stedet deltog vi i ”virtuel Heik” hvor vi taget vores 20 km. 

mærke.    

 

Sommerlejren blev på Langeland, hvor vi hyggede i lejren, 

klatrede i træ, så en ubåd inden i med privat guide – Tak Ingo. 

Ligeledes bade vi, nu hvor vi havde stranden så tæt på.  

 

Hen på sensommeren kom så vores årlige oprykningstur – her 

sagde tre junior farvel til juniorgrenen og rykkede op i troppen, 

dog er vi fortsat sammen alle sammen da vi savner lidt 

spejderkammerater.   
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Udover disse fantastisk turer, har vi også haft vores ugentlig 

møde som vi ledere i lige så høj grad nyder.  

 

Til vores ugentlige møder har vi blandt andet prøvet kræfter med 

at lave sæbekassebiler og ikke mindste skulle vi kører ræs – godt 

gået junior!  

 

Selvom vi har haft nogle fantastiske spejderture, på trods af 

situationen med COVID-19, håber vi nu alligevel at 2022 bliver 

anderledes og vi krydser fingre og håber på at den store SL2022 

spejderlejr bliver til noget – indtil videre ser det lovende ud.  

 

Til slut vil vi ledere fra junior og trop gerne takke for et fantastisk 

samarbejde og vi glæder os til mere spejderarbejde i fremtiden.  

 

Spejderhilsen fra  

Steen, Jesper og Louise.  
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Budget for 2022 samt Regnskab for 2021 
 
 

Regnskabet og budget foreligger til grupperådsmødet.   
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Bestyrelsen 2021 
Bestyrelsen har i 2021 bestået af følgende: 
Forældrerepræsentanter: 

Formand: Maria Schütt (På valg, ønsker genvalg)  

Kasserer: Astrid Schmidt (På valg, ønsker ikke genvalg)  

 

Forældre: Christa Bonde (På valg, ønsker genvalg) 

Forældre: Samantha Thybo (Ikke på valg) 

 

Lederrepræsentanter: 

Gruppeleder: Ingo Hansen (Valgt af bestyrelsen)   

Lederrepræsentant: Louise Sørensen (valgt af ledergruppen) 

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

genvalg) 
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Bestyrelsen 2022 
Forslag til bestyrelsen i 2022 er følgende:  
Forældrerepræsentanter: 

Formand: Maria Schütt (valg for 1 år) 

Kasserer:  

 

Forældre: Christa Bonde (valg for 2 år)   

Forældre: Samantha Thybo (ikke på valg) 

 

Hyttefar: Paul Frydendall. 

 

Lederrepræsentanter: 

Gruppeleder: Ingo Hansen (valgt af bestyrelsen)   

Lederrepræsentant: Louise Sørensen (valgt af ledergruppen) 

Ung i bestyrelsen: Dagmar Havshøj Sørensen (valg for 1 år) 
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Udviklingsplanen for 2022 
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 kropset 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 os 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 om 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.  


