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Generalforsamling/Grupperådsmøde 

Mandag d.24. februar, 2020 kl. 18.00 
Sted: Spejder hytte Skansen, Jægersborg Alle 148A, 2820 Gentofte. 
 
 

Referat  :  

 

1. Valg af referent og dirigent. Forslag: Michael og Henrik. 

Michael valgt som referent.  

Jacob Rørdam Holm-Jørgensen, divisonschef for divisionen af de 10 grupper i 

Bernstorff Division, valgt som dirigent. 

Jonas Baagøe også valgt som dirigent. 

  

Indkaldelse sendt ud 21. januar, hvilket er rettidigt.  

Der er ikke indkomne forslag. 

Forsamlingen er beslutningsdygtig. 

 

 

2. Beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen.  

    Lejre og andre ture, lejere og arrangementer i 2019. 

 

Medlemsudvikling. 
Vi har en pæn gruppe minier 12, og junior 12 og 9  trops spejder. 
Vi har 10 unge fra 16 år til 25 år. Som er leder og assistenter. 
+ 25 år har vi 18 leder ( nogen aktive og andre ikke så aktive) og bestyrelse medlemmer. 
Vi er i alt 58  medlemmer. Det ligge meget stabilt. 
Vi har hele tiden tilgang af minier. Og har lige modtage nye her i januar 2020. 
 
Spejdermøderne er samlet om mandagen, og det giver forsat god mening så mini, junior 
kender hinanden. Vi har haft forældre med til junior møderne, da de er meget aktive, og 
det er en stor hjælp, så vi kan gennemfør spejder møderne og det vil vi gerne forsætte 
med i det nye år. 
Og trops spejder møde om tirsdagen. 
 
Aktiviteter. 
  
Aktivitets timer i år 2019 er 72 timer højere, end år 2018. Dette skyldes trop spejderen har 
selvstændige møde og lejere. Det er vi glad for. 
 
Vi havde vores dejlige Skanse weekend i april igen, hvor vores hytte fik den årlige 
oprydning og rengøring. Der blev malet ½ dele af Skansens ydervægge. Vejret var godt, 
som altid. Der blev ryddet op på grunden. Vi fik vi laver nye Oak city biler og nogle gamle 
blev repareret. Spejderne fik årets først overnatning i telt. 
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År igennem har budt på mange spejder ture/ aktiviteter:  
Skanse weekend, Sov ude, Vandre tur til Søderårsen, Kano tur til Sverige, Mus lejre for 
miner, Overlevelse tur for Junior, juletur for alle. 
Sommer og juleafslutning, har der været være mange deltager, forældre, søskende, og 
bedsteforældre. Alle har forløb godt. 
 
Spejder løb: Oak city løb, Mølleås sejlads, og Natheik.  
 
1Gjentoftegruppe.dk. 
Vi fik en ny hjemme side i år 2019. Fordele er af den har forbindelse til vores 

medlemssystem. Og persondata loven. Ligge under det Danske Spejder korps. Her kan 
man, se kalender med ture, lejre, daglige møde. Sommer og jule afslutning, samt start på 
spejder møder. Og få info om eks. Pakker liste og andre gode ting. Vi arbejder på af 
forbedre den. 
Ny mail: formand@1gentoftespejder.dk 
kasserer@1gjentoftespejder.dk 
gruppeleder@1gjentoftespejder.dk 
minileder@1gentoftespejder.dk 
juniorleder@1gjentoftespejder.dk 
tropsleder@1gjentoftespejder.dk 
 
 
 
Udviklings dag. Havde vi i år 2020, som en nyt års kur. Hvor vi start med sociale 
teambuilding og så diskutere vi hvor vi skal bevæge os hen i år 2020. 
 
Bestyrelsen.  
Vores bestyrelsen består af leder, unge og forældre. Således står det også i vores 
vedtægter. Og det giver os input fra alle.  
Bestyrelsen har afholdt 6 møder, hvor vi har haft fokus på økonomi og vores udviklings 
plan. Men vi må erkende rekruttering af flere leder har vi ikke haft succes med. Hvilke 
også er vaskeligt i mange andre foreninger. Og vi vil stadig gerne have mere forældre 
involvering. Og frem over må informere nye medlemmer/ forældre, af man skal lave et 
stykke arbejde  1.Gjentofte. 
Men vi har mange frivillige, som lave et kæmpe stykke arbejde og derfor kan vi lave 
mange fantastisk spejdere aktiviteter. Tak til jer alle.   
 

 

Beretning er godkendt. 

 

  

3. Fremlægges og godkendelse af regnskab år 2020. 

Dittes beretning, se bilag 2. 

Regnskab og budget bilag 3. 
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Kommunens budget er det samme men 10% flere spejdere. Derfor udfordring med 

støtte til PLAN 

 

Spørgsmål til renteudgiften, som er relativt høj. Kassér vil undersøge hvorfor. 

 

Revisor har godkendt regnskab. 

Generalforsamlingen godkender regnskab. 

 

 

 

4. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

     kontingent.  

 

Generalforsamlingen godkender budgettet, herunder uændret kontingent. 

 

Udviklingsplan. 

Indskudt i dagsorden, da vi kom hertil, da den skal godkendes.  

 

Formanden fremlægger udviklingsplanen. 

Udviklingsplanen er lavet mellem ledere og bestyrelsen på udviklingsdage. Bl.a. 

nytårskur lige efter nytår.  

Forældrene er meget vigtige ift. Gruppens udvikling.  

Vi laver halvårsplaner, så vi er rettidige. 

Kommunikation: Ny hjemmeside, som er inviterende med billeder osv. og korrekte 

og opdaterede informationer.  

Bakke op om ture osv. fordi det er vigtigt for fastholdelse.  

Hænge flyers ift lederrekruttering op på uddannelsesinstitutioner.  

Troppen – det skal være fedt at være Trop! De er fremtiden, så de får ekstra 

opmærksomhed – og har også lidt ekstra budget.  

Udviklingsplan er bilag 4. 

 

Generalforsamlingen godkender udviklingsplanen.  

 

5. Fastsættelse af antallet af gruppestyrelsesmedlemmer.  

10 medlemmer 

 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

  

− På valg: Formand Johanne Baagøe, Kasserer Ditte Henschel, Michael 

Hedegaard, Jonas Baagøe, Signe Dreyer, Sidsel Mogensen. 

  

 

− Ej på valg: Henrik Iwersen, Karoline Ursbak, Xenia Brun. 
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