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Referat  
Generalforsamling - Nørbølling gruppe  
3. juni 2021 
 
1. Velkomst ved Formand Lis Rieck 
2. Valg af dirigent – Martin Barbré Lund 
3. Valg af referent – Helena Schougaard 
4. Alle blev delt ud på 4 hold, som alle kom de fire poster igennem 

- Formandens årsberetning og udviklingsplan 
Året har været fyldt af covid 19. Det førte nedlukning og aflysninger med sig. Møder blev 
holdt på Teams. Efterfølgende fulgte der en genåbningsstrategi, hvor der blev talt meget 
om rengøring, hygiejne og afstand. 
Det bød også på hjemmespejd, hvor lederne var kreative og lavede online spejdermøder 
og kom med små spejdergaver og opgaver hjem til børnene. Da man igen kunne mødes 
var det som udespejder, og det fandt vi ud af fungerede rigtig godt. 
I udviklingsplanen er den overordnede fokus: ”Vi skaber modige børn og unge”. 
Det gøres gennem vilde aktiviteter, hvor der prøves grænser af 
Det gøres gennem fællesskab, som er ekstra vigtigt efter at man har oplevet nedlukning 
og ensomhed. 
Det gøres gennem familiespejd, som er et nyt tilbud for spejdere i 3-6-års alderen og 
deres familier, der netop er startet op. 
Og det gøres gennem lederudvikling og uddannelse 

- Lederens årsberetning 
Lederne er dem der sørger for de gode og fede oplevelser for børnene. Her lærer og 
udvikles børnene eksempelvis gennem 

-At være en god kammerat 
-Om samfundsengagement 
-At hjælpe og lede bl.a. gennem patruljeinddelingen 
-Om friluftsliv, lære at bruge naturen 
-Learning by doing 
-At de har medbestemmelse 

 
- Regnskab og budget 

Se bilag 
Vi har oplevet en loyal medlemsskare, på trods af covid 19, og der har derfor ikke været 
nedgang i medlemmer. 
Man har kunnet søge kompensation for de manglende indtægter der normalt kommer ind 
på forskellige arrangementer, men som er blevet aflyst pga. covid 19, og dem har vi fået 
dækket. 
Og fordi vi ikke har haft udgifter til store spejderture/lejre og andet som vanligt, har der 
stået penge på kontoen, og egentlig også for mange penge på kontoen. Så fremadrettet 
vil der kunne blive brugt lidt ekstra på diverse lejre og lignende. 
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Hytten 
Kommunen har brugt hytten, og bruger stadig ugentligt hytten. Som betaling for lejen, er 
der lavet aftale med kommunen om at de eksempelvis har købt lysmaster og køber træ til 
bålet. Derved undgår man at tjene penge på hytte-udlejning, da det vil få tilskuddet til at 
falde. 

- Info om bestyrelsesarbejdet ved Søren Nauheimer 
Man har som forældre mulighed for at være med til at sætte sit præg på gruppen. Man 
får indsigt i spejderlivet, visionerne og ideerne. Man er med til at arrangere og hjælpe til 
med forskellige arrangementer. Normalt er der møder i bestyrelsen en gang i kvartalet, 
og derudover kan det være arrangementsbestemte møder, eksempelvis planlægning af 
Skt. Hans/ Juletræssalg og andet. 

5. Indkomne forslag.  
Bestyrelsen foreslår, at såfremt det ikke lykkes at vælge en formand på 
generalforsamlingen, så konstituere bestyrelsen sig på første møde, fordeler 
rollerne i bestyrelsen og finder en officiel formand. Dette blev vedtaget. 

6. Fastsættelsen af bestyrelsens størrelse. Der vælges to nye. 
7. Valg af formand. Rasmus Brinck Nielsen, far til August 
8. Valg til bestyrelsen. Kenneth Seerup, far til William 
9. Valg af suppleanter.  1. supl. Bruno Holm, far til Clara og Villads 
  2. supl. Ruben Christiansen, far til Maja 
10. Valg af lederrepræsentant. Rasmus Rerup 
11. Valg af unge. Udgår, da ingen er på valg i år 
12. Valg til korpsråd: Lasse Skjøth og Sune Mortensen 

Valg til divisionsråd: Lasse Skjøth, Morten Hansen, Sune Mortensen, Ann Lønborg Madsen 
og Michael Christensen 

13. Valg af revisor: Heidi Tofterup 
14. Eventuelt: Der var gode tilbagemeldinger fra forældrene vedr. generalforsamlingens form 

som poster for de voksne, mens der sideløbende var poster for børnene. 
 
 

 
 
 


