Referat fra Grupperådsrnøde, §sbern §nare 13-04-2021
Gruppestyrelsens formand, Tonny Larsen, bød velkommen under Corona betingelserne og
indstillede til, at grupperådet valgte en dirigent og en referent. Henrik Weigelt har tilbudt sig som
dirigent og Carsten Jacobsen har tilbud sig som referent.

A. Valg af dirigent og refercnt
Henrik Weigelt blev valgt dirigent og Carsten som referent. Henrik konstaterede at indkaldelsen til
rådsmødet var rettidig tilgængeligt på hjemmesiden, men at den eiektroniske indkaldelsen var lidt
forsinket pga. tekniske udfordringer. Afvigelsen blev acceptere af forsamlingen. Henrik gav herefter
ordet til Tonny Larsen.

B. Beretning fra bes(vrelsen og ledergruppen
Beretning fra formand, Tonny Larsen
Gruppen:
2020har været et år hvor kreativiteten har haft et helt andet udgangspunkt end sædvanligt. Det har
alle grene været en udfordring, for både spejdere og ledere, at få samværet, patruljearbejdet til at
fungerer under corona, men det er en udfordring der er blevet taget op, og med de restriktioner der
nu har været, er jeg så imponeret over den vilje og insisteren der har væretpå at holde fast i
spejderarbejdet og kammeratskabet.

i

er på trods af corona medlemsmæssigt i en positiv udvikling, især i mirco og mini grenene. Det
befyder at vi også har brug for flere voksne ledere, især hos Mini vil vi meget geme finde 1 til2

Vi

voksne, tør man sige det i disse køns fokuserede tider, meget gerne minimum 1 kvindelig leder som
vil være med! Startkravene behøver ikke være høje, udover lysten til at lave godt indhold i møderne
og have det sjovt sammen med vores unger! Vi hjælper hinanden, vi har det sjovt, så hvis du kan
lide at være ude, så kom vi vil glæde os til attage godt imod dig.
Jeg er stolt af alle vores grene, men sSmtes alligevel at jeg specielt vil nævne vores klan spejdere
som er langt mere aktive end aldersgruppen ofte far s§ld for, og som i mangt og meget hjælper til
og tager et medansvar for gruppen. Fra tid til anden hjælper de andre grene med afuikling af
aktiviteter og de er en integreret del af lederfællesskabet. De har trods deres alder allerede en masse
spejderviden og erfaring, og så kommer de med en dejlig masse skøre ideer som er med til at gøre
det sjovt, inspirerende og givende at være spejderleder.

Det har været et år som har krævet mere af vores ledere end normalt, både i at planlægge og afuikle
møder corona sikkert, men også i, stadig at kunne give omsorg for den enkelte spejders trivsel og
udvikling. Vi har nogle fantastiske, ledere, som sammen tager ansvar for, at vores børn har deli.
spejderfællesskabet. De leverer et stort, frivilligt, ulønnet engagement, de tager ansvar, de er der for
vores børn. Det vil jeg igen i år geme sige dem tak for!
samvær har trange kår, hvor tiden til atindgå i sociale sammenhænge og få sociale
færdighederhar væretunder pres, så kan Spejderbevægelsen give vores børn og unge noget helt
ur,urderligt. Fordi den vigtigste kompetence her er kammeratskabet.

I en tid hvor
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Fysiske ralnmer:
Vi havde allerede sidste år sat en bålhytte øverst på prioritetslisten, det er et projekt til omkring
150.000, - som vi i et stykke tid i det små har arbejdet på at skaffe nogle fondsmidler til, vi har selv
nogle af pengene, og vi håber at de bliver flere så vi kan realisere drømmen indenfor et par år, så
hvis der i dag sidder en forældre her med kompetence i fondssøgning, og lyst til at hjælpe, vil vi
meget gerne høre fra dig.
Saltbæk hytten:

Corona har ikke været godt for vores Udlejning i Saltbæk i2020, og det er klart at der ude i
grupperne stadig er en del uvished om hvad man kan ift sommerlejr i åtr, så vi imødeser nok også et
ZOil meabegrænset aktivitet der. Jeg gerne opfordrer interesserede til at blive en del af foreningen.

Der er lige nu omkring 14 medlemmer, i foreningen, der er valgt en bestyrelse med overvægt af
personer med direkte tilknytning til DDS Esbern Snare gruppen. Foreningen Saltbækhyttens venner
har overordnet 2 formål: 1 at drive, udleje og tage sig af Saltbækhytten.2. at støtte DDS Esbern
Snare gruppen.
Spildlopperne:
Som de fleste afjer sikkert ved har Spildlopperne været lukket ned en stor del af 2020, og også ind i
2021. det betyder et reduceret tilskud til vores drift fra Spildloppeme i 2A20 og det er forventeligt at
det også vil ffi indflydelse på vores økonomi i2021.
Jeg slutter hermed min formandsberetning

Tonny Larsen

Beretning fra Mikro, Anja Berner.
01 Jan 2020 til3l Dec2020
Grenleder: Anja
Ledere: Lasse, Lisbet

Tropshjælp: Caroline

1.

halvdel fi2020 (Jan-Aug)
Vores 6 mikroer blev i løbet af 1. halvdel af året til4 mikroer og her fortsatte det gode spejder arbejde hen
over forår og sommer.

Vores sommerlejr blev konverteret til et dagsarrangement, men blev i sidste ende aflyst pga. manglende
tilmeldinger (1 ud af 4).
Før vi gik på sommerferie holdt vi et dejligt møde, hvor mikroeme havde øvet sig på at lave mad, og derfor
inviteret deres forældre og søskende til aftensmad. Og mikroerne satte hurtigt deres forældre i sving med at
lave lækker tunsalat og fladbrød. Til dessert lavede de pandekager over båI. Det var et skønt møde med fuldt
fremmøde, dejlig mad og masser af solskin.
Den 15. august holdt vi en Leder-/spejderbøm-hvervedag nede i byen. Og på Solskinspladsen, støtte vi på
vores nye leder Lasse. Han ELSKER friluftsliv og passede perfekt til vores lille lederflok. Det var helt
perfekt!
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Efter sommerferien i august sluttede vi dette mikro-år af med en god gangløb og drageflylTring nede på
stranden ved Gisseløre. Weekenden efter var der oprykning på Gruppeturen ved Naturskolen, hvor I mikro
var med på turen.
rykkede op til mini-grenen og 3 forblev i mikrogrenen. Alle 4 mikroer
Før sommerferien var der 5 mikroer på venteliste til det nye år. Og efter sofiIrnerferien var der 25+bømptt
venteliste. Vi havde sat en grænse der hed 7 bømi hver patrulje. Så ved at vi havde fået en ekstra leder,
kunne vi åbne op for et hold med 21 mikroer (3 patruljer). Caroline fra Troppen giver rigtig god hjælp til a1le
møderne, og hjælper som regel til hvor der lige er behov den enkelte dag.

2.

halvdel af 202A (SeP-Dec)
startet nyt hold op den 2. september. Der blev tryk pår. 19 nye børn stod klar til at blive mikrospejdere!
Hver og en meldte de sig ind, så nu var vi 22 mil<robøm i alt! (Vi kunne nemlig ikke tælle til 2l).
Det var en god fordeling mellem piger og drenge, samt 0. og 1. klasse.
De 3,2. års-mikroer, blev patruljeledere, for 1uft-, vand- og ildpatruljen.

Vi har

Vi afholdte forældremøde hvor alle de nye spejderforældre fik et indblik i vores planer. Der var fuldt
fremmøde i hytten salnmen med Lisbet. Anja måtte dog tage mødetonline hjemmefra pga.bøm med ondt i
halsen (vi afuentede testsvar). Men alt i alt gik det super godt.
Vi har hen over efteraret arbejdet med forløbene Hulebygger og Sansekender. Vi har været i skoven og finde
store grene og dernæst boret huller i jorden og bygget fine huler på fru Hansens grund. Der ud over har vi
arbejdet med\rttelfølelsmage på mystiske ting- møder, hvor vi har gættetpå mystiske ting.
Vores Halloween overnahring blev konverteret til et heldags arrangement i Ellingelundhltten, hvor vi
byggede træ ugler, legede og lavede dejlig aftensmad. Der var næsten fuldt fremmøde. Vi havde en herlig
dag.

fuet blev sluttet af med at vi lavede store lanterne med blade i efterårsfarver limet på glas, og så holdt vi et
fakkeloptog for forældrene ude på den store græsplæne mens vi sang Spejderbror.
Det sidste møde var den obligatoriske julehygge med trænisser og æbleskiver.
Generelt i mikrogrenen har vi et rigtig godt fremmøde til hvert møde. Vi har en del møder med 100%
fremmøde, og når der er fravær er det typisk kun en 2-3 stykker som ikke kommer. Det samme gælder
forældrene - det er super fedt at de bakker op om vores møder og spejderarbejdet.
Der er pt.4bømpå venteliste (de har stået der siden sidste sommer).
som regel i de 3 patruljer, da det ofte letter børnenes koncentration. Vi har fuld fokus på
samarbejde og at lade alle ffi lov til atprøve, også selv om det er svært. Flere giver hurtigt op, men med
opmuntring og støtte, så lykkedes det ofte at få alle med.

Vi arbejder

Ingen kan alt, alle kan noget. SAMMEN kan vi meget!

Beretning fra Mini, Claus Riber.
Vi er på nuværende tidspunkt tilmeldt 11 minier. L dreng og 10 piger. Vi har dog kun været 9 efter
genopstart af spejder.
Vi er 1 spejderleder og 2 med hjælpere. Jeg og Mathias og Lukas. Tena stoppede til nytår da hun har valgt
at flytte fra Kalundborg. Vi mangler en kvindelige spejderleder for at kunne tage på tur. Frem til
sommerferien har vi hjælp af Emilie Glad og efter årsskiftet2U22 håber vi at få Louise RØn ind som leder.
Lukas og Mathias har givet udtryk for at de vil gå fra at vaere hjælpere til at være ledere med det ansvar der

følger. Det vilvi arbejde på den kommende tid.
Året der er gået.
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Vi har hygget os og når vi har haft behov for at finde spejderånden, har vi fundet den i madlavning og
lejrbå1.
Vi fik gennemført vores årlige juletur

til Saltbæk med flæskesteg, julepynt.

Vi fik lavet lamper og sunget julen ind med Juniorerne'

Når det har været mulig, har vil tavet fælles afslutning med Junior og det er altid en succes.

til mere normale spejder tilstande og håber at alle vores minier skal med
Houens Ode ijylland i Kristi himmelfartsferien.

Vi ser frem

på sommerlejr

til

Beretning fra Junior, Peter Larsen
Vi er ca l0-12 spejder i grenen og 4 ledere: Kamilla Henrik Tina og Peter
Siden sidste grupperåds møde har vi lavet følgende.
Marts : koder og førstehjælp

April :Nedlukket
Maj/juni: Saltbæk madlavning og pionerarbej de
Juli: sommerlejr til Guredam spejdercenter ved Helsingør med 6 spejder og 3 ledere dejligt at kunne komme
på lejer vi havde en dejlig uge men lidt mærkeligt at være på et spejder center hvor der plejer at være ca 200
spejdere og den uge var der kun Teamet en lille gruppe og os
Vi havde tilmeldt os en aktiviteter på centeret ellers brugte vi dagene på lejer arbejde og god mad samt en
tur til København hvor vi ovemattende i shelter på spejder center holmen
August: oprykning og gruppetur
September: kniv økse sav og hvad er der i patruije kassen
Oktober: opfinder fremstilling af vindmøller med Dynamo
November: På egen hånd samt Riddertur og julefrokost
December: juleferie
Januar : Nedluk

Februar:Nedluk
Marts: En god patrulje
Vi skal på sommerlejr til Thurøbund spejdercenter i uge 27
Og vi vil så gerne være nogle flere spejdere

Beretning fra Trop, Lisbet Andersen
Rapportering

-

trop

Januar 2020 - 9 tropsspejder, hvoraf en var på efterskole. Ledeme - en dejlig nyhed - Torben er
blevet fast tropsleder - sammen med Steen og undertegnede. Henrik Weigelt deltager i troppens
ture.
Tropsspejdere, der ikke fft lavet sin egen dolk i juniorgrenen, har sammen med Tonny,
styrelsesformand, arbejdet på dolke ved en del møder. To tropsspejdere havde lavet dolk
lavede i stedet på taburetter.

-

de

Plasket x 12 - i jarutar og februar sprang vi i det kolde vand (2 grader) i Nyby havn - derefter sauna
og varm tratgia-mad.
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Der blev savet
De kommende møder skulle troppen i gange med pioner-projekt - ude-køkkenbord.
projektet forløb godt,
og borret i overskudsstolper fruiå*pro3ektet. fugtig stort engagement og
indtil. . ... nedlukning.

Divisionsturneringen blev aflyst som følge af Covid 19'
Fællesmøde i divisionen aflyst som fø1ge af Covid 19'
på Teams Men i april måned gik troppen i gang med hjemmespejd. Skolerne kørte endnu ikke
indtil vi igen
knuder
derfor holdt vi tropJmødei pa zoo*å. Zaome-møderne blev brugt til knob og
måtte mødes.
Sidste uge

i april mødtes vi igen - hold da op - det var dejligt at se de søde, unge mennesker igen.

på båli
Inden sommerferien nåede vi nogle møder med GPS og kortforståelse og ikke mindst mad
tropsspejderne
nåede
vores nye dutch-ovn. Pioner-udekøkkenet skulle også færdiggøres - og det
lige inden sommerferien.

troppen på
Sommerlej r 2020blev reddet af, at overnafiring måtte ske i telte/sheltere - derfor tog
kanotur på Gudenåen - uge 28 iregn, storm og dejlig sol. En super tur - også med tid til
afslapning, svømmetur i budenåen og kanon mad på trandialavet af tropsspejderne selv.

-

juniorgrenen. Dejligt
Ved oprykningen afleverede vi en enkelte tropsspejder til klanen og fik fire fra
13 tropsspejdere - to Patruljer.
der
Forældremøder hos troppen - som altid - næsten 100% fremmøde - engagerede tropsforældre,
fordelt.
bakker op omkring troppens spejderarbejde. Som altid - spild-weekender, der hurtigt blev
spildmht.
tropsspejderne og deres foræ1dre skal have stor ros for deres engagement, specielt
weekender.
De oprykkede tropsspejdere syntes også at der skal plaskes en gang om måneden
er det bare med at komme i vandet.

-

så hver måned

i passende
september måned var der planlægning og gennemførelse af tropstur - i dejlige sheltere
gå-afstand, og med adgang til rigtigt toilet. Højtfumør både fredag aften og løtdag- specielt da
tropsspejderne på hjemvejen blev mødt af en tropsleder, der to rygsækkene med i bilen.

I

I efteråret

levede

vi med forskellige retningslinjer, men fik alligevel gennemført gode tropsmøder

med splej sninger, knobtavler og samarbej dsudfordringer.

PLAN

-

i efterårsferien

- blev desværre aflyst.

Endnu en gang blev troppen reddet af nye restriktioner. Nisseturen kunne gennemføres med
overnatning i shelterne ved Asnæshytten. Selvfølgelig en fantastisk tur med tema - same procedure
as last year. Derefter var der juleferie og afslapning.
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Tropsspejdernes fremmøde generelt- 100% næsten hver gang - ingen udmeldinger tropsspejderne arbejder godt i deres patruljer. Heldigvis er tropsspejderne også useriøse teenagere
og er med på sjov, skæg og tilpas fiantede.

-

Beretningfra Klan, 2020-2021, Nicklas Frederik Jensen
Marts 2020 var der klankollektiv lige før Corona nedluk. Herefter ingen møder igenfør sommeren. Svært at
få folk samlet igen. Det blev besluttet at klanrummet skulle sættes i stand. Det gjorde Lukas så. Svend blev
oprykket, dejligt. Klanen deltog i troppens juletur med god mad men ikke helt de samme aktiviteter som
øvige ånpga. Corona. Ellers stafiede møder igen efter jul og nu også inklusiv et nyt (gammelt) klanmedlem,
Erik. Klankollektivet 2021 var hen over påsken. Et skævt skur blev bygget, sådan at der kunne ryddes op i
shelteren.

Beretning fra Gruppeledero Henrik Weigelt
Henrik glæder sig over den medlemsfremgang gruppen har set, særligt som følge af opstarten af
mikrogrenen som forventes at sikre mange spejdere i mini, junior og spejdergrenene de kommende
år.

Der er også blevet afholdt en succesrig gruppetur til Naturskolen, med den traditionelle oprykning
af spejdere.

Formandens, gruppelederens og de enkelte grenes beretninger blev herefter alle godkendt.

C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Regnskabet er lidt udfordringer i forhold til lokaletilskud. Står som udgift i2020, men pengene
kommer tilbage i2021. Færre udgifter pga. fæ,rre aktiviteter i2020 men alligevelbrugt penge over
sommeren. Regnskabet viste underskud for første gang i flere år. Regnskabet består mest af
nødvendige udgifter og færre indtægter, særligt fra Spild. Ingen panik pga. underskuddet. Der er
ingen penge brugt på lederuddannelse. Penge som vi meget geme ville have brugt. Penge nok til et
godt og aktivt spejderår.
Spørgsmål: Kan der søges Corona-hjælp? Lene: siger nej

Regnskabet blev godkendt.

D. Behandling af indkomne forslag
Der var indkommet forslag om at holde 1 min. stilhed for Lene Randrup.

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
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1. Fremlæggelse af gruppens

udviklingsplan med hovedindsats for indeværende år

De seneste år fokus på materielle ting som h)rtton og bålhytte men
1: Vi vil i202I være flere spejdere

i

2020 og 2021 fokuseres på

2: Vi vil styrke ledersammenholdet

Udviklingsplanen blev godkendt af forsamlingen

i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Der var ikke yderlig ere at bemærke end anført under pkt. 1 .
2. Beslutninger

3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

Budget sigter på at ramme nu1. Lidt forsigtigt gæt. Uændret kontingent.
På baggrund af dette vedtog grupperådet budgettet.

F. Valg til bestyrelsen
1. Bestyrelsesformand, kasserer og evt. øvrige forældre

1)

2)
3)
4)
5)

Bestyrelsesformand: Tonny Larsen (ikke på valg)
Kasserer: Lene Pedersen (På valg, genopstiller og valgt)
Forælder: Lars Harder (ikke på valg)
Forældre: Carsten Jacobsen (på valg, genopstiller og valgt)
Særlig interesserede: Finn Larsen (påvalg, genopstiller ogvalgt)

Tonny inkoducerer jobbet som forældrevalgt.
2.

Valg af unge

1) Patrick Sørensen

-

på valg, genopstiller og valgt.

2) Lukas Pedersen - ikke på valg
3) Johannes Bang Jensen - stiller op og valgt
3. VaIg af ledere
1. Gruppeleder Henrik Weigelt Fast plads i bestyrelsen
2. Mikroleder: Anja Berner - ikke på valg

3.
4.
5.

Minileder: Claus Riber - påvalg, genopstiller og valgt
Juniorleder: Peter Larsen - ikke på valg
Tropsleder: Lisbet Andersen - ikke på valg
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6.

Klanleder: Nicklas Frederik Jensen - stiller op og valgt

4.Yalg af suppleanter
1. Suppleant:

Thomas Pihlman valgt

2. Suppleant:

Åben

Ovenstående blev valgt ind i bestyrelsen.

G. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer lrnder hensyn§tagen

til

§14.5:
Henrik orienterer kort om fastsættelsen af arf;allet af bestyrelsesmedlem, hvor der foreslås, at
gruppestyrelsen fremover består af: t4 personer, baseret på det antal som det har været muligt at samle

Antallet til bestyrelsen blev vedtaget.

h. Valg af gruppens to medlemrner af Korpsrådet
https://ctcls.dk/arraueement/koruqrads!.1qdi-.+lel-), Anja Berner og Henrik Weigelt stiller op og valgt.

Aflroldes i Legoland.
Møde afholdes 27. maj i
Jyderup: Henrik Weigelt, Lisbet Andersen, Peter Larsen og Anja Bemer blev a1le valgt

i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisiomsrådet:

i. Valg af revisor og en revisorsu&pleant.

Heidi Larsen modtog genvalg som revisor,

suppleant: H-C Andersen genvalgt.

k. Beretning fra større arranEementer tilknyttet gruppen.

Ingen

minuts stilhed for Lene Randrup, mangeårigt leder i Esbern Snare gruppes junior
gren. Lene var spejder i en grad at hun havde valgl at hun ville begraves i sin spejder uniform.

l. Evetuelt.

1

Kalundborg d. 13. april202l

l^
Carsten Jacobsen

Referent

Tonny
Formand

Henrik W
Dirigent

t
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