
Referat fra 
Generalforsamling ved spejderne i 
Voerladegård d. 25. februar 2021 

Punkt 1 – valg af dirigent. Daniel valgt 

 

Punkt 2 – valg af referent. Lars valgt 

 

Punkt 3 – Aflæggelse af beretning. 

Birthe: Det har været et år præget af Corona. Enheder kom i gang i forskellige tempi i foråret og hen på 

sommeren. Skt. Hans blev afviklet, hvor vi tjente lidt. Efter ferien: Fælles oprykningsmøde med fokus på at 

overholde restriktioner. Efterårets møder: ude. Kreativ tænkning. Bæverne nåede ikke deres sidste møde 

inden jul, hvor der blev lukket ned. Nu afventer vi seneste udmeldinger fra korpset omkring seneste nyt. Der 

bliver ikke krav om test. Øvrige restriktioner er pt. ukendte. Vi håber at kunne komme i gang hurtigst muligt. 

 

I jan/feb. har der været lidt gang i hjemmespejd for de ældste. Intet for de yngste. 

 

Fastelavn: 

- Fastelavnsris solgt. 44 stk. 1200 kr. i overskud.  

- Udklædningskonkurrence: 14 børn deltog. 3 blev kåret til bedste udklædning. 

 

Skt. Georgsdag d. 24 april 

- Hvad bliver det til og hvad kan lade sig gøre? 

 

Sommerlejr 

- Status ukendt 

 

Gruppetur – 12-14. november 

- Vi håber det bliver til noget. 

 

Søspejder v. Kenneth 

- 6-9 søspejdere hver gang 

- Kun én enkelt aflysning i sidste sæson, hvilket er usædvanligt lavt 

- Up to date vedr. udstyr 

 

Familiespejd v. Karin 

- Møde én gang pr. mdr. 

- 8-10 familier pr. gang 

- Mange nytilflyttere 

 

Bæver v. Birthe 

- Flok med 10 bævere 

 



Ulve v. Sune 

- God sæson efter sommerferien. Ude hele tiden. 

- Ledersituationen mere robust efter sommerferien. 

- Ca. 13 ulve 

 

Junior, Trop og Senior v. Sine 

- God efter sommerferiesæson med godt program. 

- Forsøg med hjemmespejd i den senere periode. 

- 5 tropspejdere – forsøg på onlinemøde, men generelt Corona-træthed 

- 5 juniorer 

- Ledersituationen er ganske robust 

 

Birthe:  

Mulighed for voksenspejd – der har været planlagt et par møder, men pga. Corona aflyst. 

 

Jonas – arbejdsdage 

- Seneste: Ny port, brænde – 3-4 hjælpere 

 

Punkt 4 - Godkendelse af regnskabet for året: 

- Indtægter nogenlunde indenfor det normale  

- Udgiftssiden usædvanlig. Ingen udgifter til lejre, møder, kurser og lignende 

- Overskud på 134.000 kr. 

- Regnskabet er godkendt. 

 

Punkt 5 – Indkomne forslag 

- Ingen 

 

Punkt 6 – Valg af gruppeleder og -assistent 

- Birthe og Sine modtager genvalg 

- De er genvalgt 

 

Punkt 7 – Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen 

- Tak til Lene, Jonas og Jani, der træder ud af bestyrelsen 

 

- Nye: Nadia Aarøe Danielsen, Trine Fredlund Jakobsen 

- Kim Munk modtager genvalg 

- Daniel Tchikai modtager genvalg 

- Majbritt Braüner modtager valg 

- Bestyrelsen er valgt 

 

Punkt 8 – Valg af revisorer 

- Kenneth og Torben Grøn modtager genvalg 

- De er valgt 

 

Punkt 9 – Evt. 

 


