Referat fra Grupperådsmøde, Eshern §nare 22-02*2022
Gruppeleder, Henrik, bød velkommen og indstillede til, at grupperådet valgte en dirigent og en
referent. Henrik Weigelt har tilbudt sig som dirigent og Carsten Jacobsen har tilbudt sig som
referent.

l.
Henrik blev valgt dirigent og Carsten som referent. Henrik konstaterede at indkaldelsen til
rådsmødet var rettidig omdelt, Henrik gav herefter ordet til Anja for berehring for mikrogrenen.

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
Beretning fra Mikrn,;tmja Berner"
Grenleder: Anja
Ledere: Lasse, Lisbet, Rene
Assistent: Caroline (tropsspejder).

Vi har i hele 2021været 20 mikrospejdere.

Mikrospejderne startede op i marts (grundet nedluk). Her tog vi fluks fatpå atlære
MORSEKODER og det lykkedes alle mikroer atlære det ved at bruge vores morsekodeknækker.
Vores "sommerlejr" blev konverteret til en mikrodag i Saltbækhytten (24.apri1) hvor vi snittede
fløjter og havde morseløb. Koden blev løst og PIZZAMANDEN kom forbi til frokost - til stor
jubel. Inden vi tog hjem, så aflagde vi alle spejderløfte. Det var en stor oplevelse at se 18 mikroer
stå musestille og gøre deres bedste mens de aflagde spejderløfte. Jeg var stolt! Og nok også lidt rørt.
Møderne inden sommerferien blev afsluttet med at øve os i madlavning, så vi kunne invitere mor,
far og søskende på aftensmad til vores sommerafslutning. Det blev en skøn aften med fuldt
fremmøde, solskin og lækker mad.
Der rykkede 12 mikroer op til minigrenen og der kom hurtigt et fuldt mikrohold igen. Vi har ikke
haft nogen på venteliste hele året.

Efter oprykningen startede mikroerne med et forløbsmærke - SPIS NATUREN, hvor vi blandt andet
lavede, mirabellesaft, hybenmarmelade og lækker æblemost. Vi havde forløbet l-l-2, som blev
afsluttet med en mægligtur på brandstationen. Det var sjovt og meget spændende, især
brandmændene fik det til at sige BANG!
Traditionen tro havde vi HALLOWEEN tur, med overnatning, i Saltbækhytten. Mikroeme blev
sendt i skoven for at finde ting til atlave deres egen drømmefanger. Drømmefangerne blev alle
sammen hængt op i loftet på hemsen, og sammen med lyskæder og historien om Troldepus, så faldt
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alle mikroer trygti søvn
2/ztimes læsning!

-

den første efter fem minutter - og den sidste mikrospejder dog først efter

Lret202l blev afsluttet med

at mikroerne lavede lygter

til fakkeloptoget og julehygge.

Beretnlng fra Mini, Claus Riber.
Vi

er på nuværende 16

minier i 3 patruljer.

Ledere er i dag Lukas, Line, Philip og Claus. Philip og Line er nye fra i november'

I efteråret var vi kun 2 ledere og fik

løbende tU'ælp af Junior ledere' Tak!

Det er en flok livlige spejdere og der er tryk på. Vi har arbejdet i patruljer og det er godt at få dem
delt lidt op så vi kan styre dem. Der rigtig meget godt energi og det er fedt at lave spejder.

Vi har arbejdet med bål kok og første hjælp i efteråret og i november

havde

vi en dejlige jule tur i

Saltbæk hytten.

Vi har

starter året med attage stifinder mærket og minieme er blevet rigtig skrappe

til

verdenshjørnerne.

Kultur spejd hvor vi skallærer vores by bedre at kende. Så satser vi på at
komme på landslejr i uge 30 i Roskilde. Vi kommer til at arbejde med slå telt op og træne i at sove i

Vi skal arbejde

med

dem.

Der kommer mange mikrospejdere op efter sommerferien, så hvis I kender en der kunne tænke sig
atvære spejderleder har vi altid en plads.

Beretning fra funior, Tina Klarskov.

2021 stgtedi med nedlukning etpar måneder. I foråret havde vi ingen 3. års juniorer, men det fik vi
heldigvis igen efter sommerferien. Vi har været ca.15 spejdere og 4 ledere i2021-

juniorerne arbejder med forløb
(mærker), som lederne har valgt og planlægger. 3. års juniorerne vælger og planlægger selv. Det gør
dem bedre rustet til at rykke op i troppen.

I juniorgrenen er patruljearbejdet omdrejningspunktet.

l. -2.

års

I foråret arbejdede vi med "den gode patrulje", som handler om fællesskab, samarbejde og
kommunikation. Vi stod også for Sct. Georgsdag og opførteteater, hvor både spejdere og Peters bil
var udklædt som drage! I maj og juni holdt vi møderne på Saltbæk, hvor der blev bygget lejrpladser
og lavet dejlig mad. I efteråret øvede l. - 2. års juniorerne kort og kompas og lærte om
"overlevelse" i naturen. 3. års junioreme startede med avanceret madlarming, som bl.a. bestod af
hjemmelavede §llingenuggets påtrangia, citronmåne på bål og citronfromage. De underviste også
både 1.- 2. årsjuniorer og minieme i første hjælp. Inden jul blev der hygget med spejderqtiz og
julefrokost for alle.
Foråret bød desuden på en tur til en jagthytte ved Jyderup. Sommerlejren gik til Thurø ved
Svendborg på DDS' søspejdercenter. Vi frk både sejlet i joller, padlet i kano, badet en masse og
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i Svendborg. En rigtig dejlig sommerlejr! I efteråret var vi på Juniortræf med
divisionen. Emnet var spejder som i gamle dage. Ledeme var klædt ud i gamle uniformer og

besøgt Naturama

posterne var opgaver, som spejdemes bedste- eller oldeforældre kunne være blevet udsat for, da de
var Spirer eller Ulveunger. Årets sidste tur var Ridder[ur, hvor juniorerne viste, hvor seje de er. De
klarede en lang vandretur med oppakning, natlur i totalt mørke og overnatning i telt i november.
Der var også en belønning - men den er hemmelig!

Beretning frn Trop, tisbet Andersen
Januar 2021 - 13 tropsspejder, hvoraf en var på efterskole. Lederne i troppen er stabile som
tropsspejderne - ingen ændringer - Torben, Steen og undertegnede. Henrik Weigelt deltager i
troppens ture.
På grund af - jal ved hvorfor - holdt troppen teamsmøder fra januar måned, hvor vi startede med at
hejse flag. Til hvert teams-tropsmøde var der en opgave - bygget tårne af spaghetti med
besnøringer (højeste tårn blev ca.75 cm), tømmerflåder, der blev testet i baljer og badekar (15 kg
var bedste bæreevne), knob blev det også til. Spejdeme blev sendt ud på geo-cashe-jagt - og de har
bygget Da Vinci-bro af tændstikker -lært at sy knapper i, og hvordan en forbinding lægges. Der er
bagt spejderkage til tropsfamilierne (Gallette des rois med DDS logo - He11ig-tre-konger-kage - alle
kager så lækre ud). Der blev også lavet islygter for at skabe hygge i vinterferien.
Endelig kom vi i gang med rigtige spejdermøder, og mødeme blev brugt på - boliger til de små
fugle, frahav til bord ink1. grønt fra skoven, jernhestens røgte ogpleje, hvordan sidder
vandrerstøvleme, og støvlerne blev testet på gps-løb. Der blev testet bagning af boller i Dutch,
bygning af sommerlejr-køkkenbord og lidt pej ling/krydspej ling.
Foråret bød også på 10 km tur Saltbæk - Vollerup - Saltbæk med næsten1000Å deltagelse af såvel
tropsspejdere som forældre. Woop viste vej.
Divisionsturneringen blev aflyst som følge af Covid 19.
Trops-fællesmøde i divisionen aflyst som følge af Covid 19.
Sommerlejr - Houens Odde - 6n tropsspejder var ikke med - resten havde en fantastisk tur.
Tropsspejderne havde selv lavet madplan - havregrød - makrel i tomat - torskerogn - spaghettikødsovs.. ... udvalget blev dog udvidet iløbet af ugen til lidt mere eksotiske, og spicy retter.
Oprykning, hvor troppen afleverede to spejdere til klanen - og fik - desværre ikke nye tropsspejdere.
Tropsmøder i efteråret - bygning af tre huggepladser på spejdergrunden (med klan-assistance),
forældremøde, kompas, blå blink, musefælder og selvfølgelig nissetur.
I september måned - forældremøde hos troppen - som altid - næsten 100% fremmøde - engagerede
tropsforældre, der bakker op omkring troppens spejderarbejde. Som altid - spild-weekender, der
hurtigt blev fordelt. Tropsspejdeme og deres forældre skal have stor ros for deres engagement,
specielt mht. spild-weekender, der giver vores gruppe en god økonomi.
På forældremødetvar der også udlevering af mærker: Plasketx 12 - ihærdige tropsspejdere hoppede
i vandet fra septemb er 2020 - august 2021 , en tropsspejder havde haft shorts på i et år, og flrk
Vikinge-mærke og endelig havde en spejder gået med sit grønne spejdertørklæde hver dagi et år,
og 3 65 -tørklæde mærke blev overrakt.
Forventede en eller to tropsspejdere skulle på PLAN - men desværre aflyst pga. .....
Tropsspejderne har også i november været på tropstur - vandretur med oppakning til Saltbæk.
Kulde og regn inkl. "svære" poster (spisning af godbidder). Alt havde tropsspejderne selv planlagt
og indkøbt - dog ikke ovematningsgrej - hængekøjer. Det var vist supersjovt atWøy-g.hængekøjer.
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 yar der juleferie og afslapning.
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Tropsspejdernes fremmøde - 100% næsten hver gang - Heldigvis er tropsspejderne også useriøse
teenagere - og er med på sjov, nye udfordringer, og er - til tider - tilpas useriøse.

Beretning fra Klan, Lukas S. Petersen
Medlemstallet i klanen er meget stabilt pb+20 medlemmer.
De fleste af klanmedlemmeme er dog bosat udenfor Kalundborg - de bor bl.a. i København,
Odense, Fredericia, Århus, Lemvig - pt. har vi også et klanmedlem i Aasiaat, Vestgrønland.
Det kan godt være lidt op ad bakke at holde konitruktive klanmøder med 2 -3 deltagete.
Som for alle andre, har 2021været specielt pga. corona-restriktioner, men vi fik afuiklet et rigtig
godt klankollektiv, hvor også klanmedlemmer, der ikke deltager i ugentlige møder, kom og havde
nogle rigtig gode overnatninger i spejderhytten - med masser af hygge, spil og god mad.

Klanrummet har også fået en opdatering - der er blevet ma\et, bygget bænke og de legendariske
skilte har fundet deres plads på væggene.
Shelteren på grunden har længe været brugt som opbevaring til bl.a. sæbekassebiler - men klanen
har også bygget en overdækning til sæbeklassebileme, således shelteren nu kan bruges.

i hjørnet ved vores klanrum har vi bygget en
et projekt, der blev starlet for 3 - 4 år siden, men nu er blevet

Spejder: bål - det er det også for klanspejdere
god bålplads med siddepladser
færdigt.

-

-

så

Traditionen tro står klanen for oprykningsmaskinen til gruppens oprykning

-

således også

i

år.

To nye klanspejdere efber oprykningen - det var dejligt med nye medlemmer, der bor i Kalundborg
i et par år - og vi var straks aktive. Ved 4 - 5 møder mødte vi til tropsmøderne og hjalp med
bygning af tre huggepladser.

i

2021 var Løb for tropsspejderne på deres nissetur
klanmedlemmerne altid ser frem til.
Sidste opgave

-

etløb og en forplejning som

Beretning fra formand, Tonny Larsen
Gruppen:
er blevet flere, det skyldes især vores mikro-gren som genererer rigtig
mange nye spejdere og det ser ud tll at de er glade for spejderarbejdet, for de bliver heldigvis hos
os, indtil videre betyder det flere bøm op gennem mini og junior grenene, det er rigtig godt for det

202l.Har været et år hvor vi

er sjovere når

vi er flere.

Det betyder også at vi igen ønsker os flere voksne ledere! Det er vigtigt, især i de lmgre grene, at
børnene oplever at der er voksne nok til at aIIe bliver set, at der er hjælp at få hvis man har slået sit
knæ, eller råbåndsknobet bliver ved med i sidste øjeblik at forvandle sig til en kællinge-knude. Og
her tænker vi også på jer forældre som en mulighed!
Startkravene behøver ikke være høje,menvi ønsker os meget en til to voksne mere i hver
aldersgren, men behovet er mest udtalt i mikro og mini, så kom og vær med!
Det er faktisk også som voksen sjovt!
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hvis det at være en del af et fællesskab hvor vi hjælper hinanden, imens vi har det sjovt sammen
med børnene, og hvis du kan li at være ude.
Så kom! Der vil blive taget godt imod dig.
Så

også at inddrage vores trop og klan spejdere til at blive en del af lederfællesskabet,
selv om der er mange af de unge der på et tidspunkl rejser ud af byen, så er det ikke dem alle
sarnmen, og det er ikke altid for evigt at de rejser. De har allerede en masse spejderviden og
erfaring, og så kommer de med en dejlig masse skøre ideer.

Vi forsøger

for

Som en del af styrelsen har jeg haft den glæde atfølge med i, ikke bare de aktiviteter og ture som
bliver planlagt og afuiklet henover et år af vores engagffede ledere, men også den omsorg der er for
den enkelte spejders hivsel og udvikling.
Vi har nogle fantastiske, ledere, som sammentagu ansvar for, at vores børn får del i
spejderfællesskabet. De ligger et stort, frivilligt, ulønnet engagement, de tager ansvar, de er der for
vores børn.Det er en ubetalelig gave de giver vores børn, en stor tak til hele lederkollegiet herfra.

Hvordan kan vi som spejderforældre så hjælpe til med at det er sjovt atvære spejderleder?

Vi skal sørge for, at vores børn hjemmefra ved, hvad vi forventer

o
o
.
o
o
o

At de opfører sig ordentligt
At de kan være rolige når der skal gives beskeder.
At de kan modtage en fælles besked.
At de er indstillede på atvære en god kammerat.
At de er hernede til tiden, at de har meldt sig til eller fra.
At de har tøj på og udstyr med så de kan holde varrnen.

En del af spejder ånden er rummelighed, og vi er rummelige, sommetider meget! Og lad mig
understrege at jeg oplever en udstrakt vilje hos lederne til rummelighed, vi vil geme være et sted der
kan rumme den enkelte, også den skiller sig lidt ud.
Men det må ikke nå dertil hvor det bliver på bekostning af resten af patruljen.

Hvis vi som forældre sørger for det, så kan Spejderbevægelsen give vores børn og unge noget helt
uvurderligt til gengæld.
. Et netværk uden for skole og andre præstationsrarnmer, med venner som for mange af dem
vil blive for livet.
. Sociale færdigheder som, respekt for andre mennesker, en accept af at der er andre måder at
gøre ting på, end den vi har hjemme hos os selv.
r Evnen til at samarbejde om en opgave, til at turde prøve noget {ryt, rt nytænke, og være
kreativ.
o Evnen og modet, tll attage lederskab over en gruppe, og mindst lige så vigtigt,
o Sindet til at accepterer en kammerats lederskab for patruljen.
o Modet til at hvile i sig selv og stå ved sine værdier.
Det er færdigheder som de udvikler her, i deres blå uniform, med deres kammerater, og deres
spejderledere, og som vil være af stor værdi for dem resten af deres liv.
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Saltbæk hytten:
Vi har nu gennemgilet2 hele corona år med Saltbækhyttens venner som forpagtere. Og det er som
en start gået godt, og vi skal snart aflrolde generalforsamling, og i forbindelse med det vil jeg gerne
opfordre 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 overordn et2 formii: I at drive, udleje og tage sig af Saltbækhytten.2. at støtte DDS Esbern
Snare gruppen.
Spilopperne:
V1 triitper spillopperne, og spillopperne hjælper os, hvis nogen engang imellem en våd blæsende
lørdagtænker at det er en træ1s tjans, så find det store smil frem igen.
Vores hjælp til spilloppeme betyder nemlig et årligt tilskud fra dem i niveau 150.000 kr. eller over
1.500,- pr spejder! penge som indgår i gruppens drift for at holde priser på medlemskontingent og
ture som fx den kommende sommerlejr nede på ca. det halve af den rigtige pris.
Vi er derfor ikke bare glade for jeres hjælp med spildkørsel for spilopperne, den er helt afgørende!
for at vi kan tilbyde vores spejdere det vi gør. Og gøre det sådan at det aldrig må blive kontingentet
der afgør om et barn kan være en del af vores spejderfællesskab.

blev i2013 valgt ind i styrelsen for DDS Esbern Snare, og har siden da fungeret som styrelses
formand, i dag træder jeg tilbage og giver stafetten videre. Det er lidt vemodigt, for det har været en
stor fornøjelse at være en del af spejderarbejdet hernede, jeg har en kæmpe beundring for de ledere
der er den altovers§ggende drivkraft hernede, mennesker som jeg er kommet til at holde rigtig
meget af, mennesker som jeg har enorm respekt for, mennesker som jeg er stolt over at have
samarbejdet med, for at give vores bømfariastiske oplevelser for livet i spejder regi.
Tak, fordi jeg måtte være med!
Jeg

Jeg slutter hermed min formandsberetning.

Formandens og de enkelte grenes beretninger blev herefter alle godkendt.

3. Fremlægeebe

os godkeLdelse af årsresnsk0b for det foresående år

Kassereren Lene R. Pedersen var desvæffe syg, derfor fremlagde Henrik regnskabet. Regnskabet
har ligget tilgængeligt på gruppens hjemmeside før mødet. Overskud 2021var på 51311 kr. primært

pga. lokaletilskud pga. skift fra bagudbetalt

til forudbetalt som ikke er ordentligt indarbejdet i

budgettet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Fremlægselse og sodkendelse af iusteret budset for indeværende år
Budgettet for 2022 har også ligget tilgængeligt på gruppens hjemmeside før mødet. Stor ekstra
udgift, under " Arrangementer og aktiviteter" til Spejdernes lejr til sommer betyder at overskuddet
forventes at blive 4800 kr. Ingen spørgsmål eller kommentarer.
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Suppleant Thomas Pihlman (ikke på valg)

10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
Heidi Larsen genopstiller og blev valgt.
11. Vals af to stgmmeberettigede
Anja Berner og Mads Bidstrup valgt

til korpsrådsmødet (ptårig periode)

12. Valq af fem stemmeberettigede

til divisionsrådsmødet (etårig neriode):

Tina Klarskov, Peter Larsen, Lasse Østerild og Wendy Malheiros

13. Eventuelt.

Gave og stor tak
indsats!

til den afgående formand for den mangeårige

Ordet tilbage til formanden: Tak for de nye medlemmer som har meldt sig til bestyrelsen og tak
til den nye formand! Nye kræfter og ideer. Jeg forsætter dog med at lave knive med juniorerne. Tak
for i aften!

Kalundborg

d,. 2212

2022
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Carsten J

Referent
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Formand
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Henrik
Dirigent
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