
THISTEDSPEJDERNE

GRUPPERADSMøDE
Torsdag den 25. marts 2021

Daqsoldenj
Valg af dirigent og referent.

1. Dirigent Mads Agerholm
2. Referent Susanne Hansen

a

a

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
1. Se bilag 1. - Beretning godkendt

Fremlæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse.
Se bilag 5
Ole Krogh spørger ind til hvorfor, der ikke er udgifter til Divisionskontingent. Kasser for Divisionen,
Martin Eigenbroth forklarer, at Divisionen har haft gode indtægter, og har besluttet ikke at opkræve
kontingent i 2020.
Regnskabet godkendes

Behandling af indkomne forslag.
1. Se Bilag 2

Forældreinvolverinq:
a. Opnrkninqsturen. (En weekend sidst i august)

Leder: Susanne

[1 i,ll,'f.:i1 ilXfi ''$il§J,'§'% os F reya

b. Børnekulturnatten. - Porten til Eventyr" (En fredag aften i september)
Leder: Ole
Når tiden nærmer sig, prøver vi at spørge et par forældre om hjælp

c. Arbeidsdao. (En lørdag i september)

d . Juleafslutninqen. (Første søndag i advent)
Leder: ?
Jannet Hundahl - Mor til Oliver(Mini)
Kasia Wilkowska - Mor til Fillip og Oliver (Mini-Trop)

e. Fastelavnsfest ved qrupperådsmødet. (En søndag i februar)
Mie tt/øller - Mor til Frede og Natascha (mikro -Trop)
Jane Knudsen - Mor til Ophelia, Erika og Freya

f. Arbeidsopqaver ved Klitdivisionens leirpladser. (Foråret, udføres inden 1. maj)
Afventer nærmere beskrivelse af hvilke opgaver der kan bydes ind på.

d. Styreqruppe til fundraisinq
Bestyrelsen forsøger at finde nogle til dette

På førstkommende ledermøde, får vi dækket ind, hvilke ledere der er tovholdere for hver
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aktivitet

Der oprettes liste over "lnvolverede forældre" indeholdende mailadresse og mobil.nr
Se Bilag 4

Renqørinosturnus i Knakken
Der laves ny opdateret turnusliste (Tina og Susanne)
Ole Krogh foreslår, at denne liste skal hænge på opslagstavlen, og så kan forældrene, også

sætte flueben ved, at de har udført opgaven.
Forældre Jane Hjulmand Knudsen er ansvarlig for at give en reminder hver uge, til dem der

har turnus. Susanne laver en tjekliste til afkrydsning for hvilke arbejdsarbejdsopgaver der er
udført den pågældende uge. Denne hænges også på opslagstavlen.

Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan.

. Se bilag 3 - Samme som sidste år ) Fortsætter uændret.
Martin Krusell påpeger, at vi skal prioritere at håndhæve vores udviklingsplan

2. Beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
o lntet nyt - fortsætter uændret efter samme årshjul som 2020

3. Vedtagelse af budget lor 2020, herunder fastsættelse af kontingent.
Se bilag 5
r Kontingent fortsætter uændret; Spejdere 450kr halvårligt - Familiespejd kun 200kr

halvårligt. Passive medlemmer 450kr helårligt og ledere 75kr helårligt.
. Heidi påpeger, at Julekalendersalget er en stor krævende opgave, ifht. at der

budgetteres med 42000 kr. i 2021. Bestyrelsen vil påtage sig opgaven at finde ud af
fundraising tiltag.

. Der er lagt op til, at ture og lejre skal hvile i sig selv. Der problematiseres over,
hvordan lederbetalingen passer ind i dette. Dette tages op i bestyrelsen. da der
sidste år blev vedtaget følgende: En leder pr. 8 spejdere, dog minimum to ledere
afsted, betales af gruppen. Deltagende ledere udover to lederes lejrudgifter deles
mellem alle ledere der er tilmeldt. Dette vedtages så det er pr. påbegyndt 8. spejder.

o Martin Eigenbroth orienterer om forskellige fonds søgesider.
. Budgettet godkendes

Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. lfølge reglerne skal der være en ligelig
fordeling af ledere, unge og forældre/andre.

Valgtbestyrelsesmodel: Vitilstræber3unge-3ledere-3Andre,minimum6ialt.
Valg til bestyrelsen af:

o Formand. Thomas Møller (lkke på valg)
o Kasserer. Jørgen Salomonsen (Genvalgt)
o Unoe. Lind Glintborg Hansen (Genvalgt)

Anna Winther (lkke på valg)
Vi forhører om 1 fra Trop eller Klan vil være med

o Lederg oq herunder qruppeleder i bestyrelsen.
l-ina Førby (gruppeleder - ikke på valg)
Mads Olsen (Nyvalgt)

a

a
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o Forældre oq andre:
Mie Hyldgaard (lkke på valg)
Thomas Møller (Formand)
Jane Knudsen (Forældre -Genvalgt)

o Suppleanter.
o Evt. Gitte Klemensen (Nyvalgt)

Valg af gruppens 2 repræsentanter til Korpsrådet.
1. Lind Glintborg Hansen - Thomas Møller

Valg af gruppens 5 medlemmer i Divisionsrådet.
1. Ole Krogh - Mads Agerholm - Mads Olsen - Anna Winther - Susanne Hansen

Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Birger Hansen (genvalgt) - lngen suppleant

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.
lngen

Eventuelt.
Mads Olsen angiver problemer udendørsbelysning. Thomas Møller ser om han kan ordne det, ellers
vil det være oplagt at søge midler til, at udbedre dette.

Jane spørger ind til om, der har været stort frafald af spejdere. Der meldes tilbage at der kun er
ganske få der ikke er mødt op efter genåbningen.

Efter oprykningen får vi en stor Minigren samt også en reel juniorgren, så fremover vil vi blive nødt
til at dele dem igen, og dermed får vi også for flere lederkræfter.

Formand: Thomas Møller

a

a

a

a

a

Dirigent: [t/ads Agerholm

Referent: Susan

Bilag 1

('

Hansen

ARSBERETNING
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Denne årsberetning bærer naturligvis præg af Corona-pandemien og vi har desværre i 2A20 måtte aflyse

rigtig mange spejderaktiviteter.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med at lave en julekalender, som kunne give et Økonomisk
overskud. Det har være et hårdt arbejde, som nogle har lagt mange timer i for at det kunne lykkes. Vi synes

det er lykkes ret godt og er meget stolte over det Økonomiske resultat (ca. 30.000 kr i overskud), som trods
Corona-situationen er blevet meget pænt.

Vi vil gerne sige en kæmpe tak til Martin Eigenbroth fra Fjerritslev Tryk for inspiration, hjælp og en meget

fair pris for tryk af julekalenderen. Også en stor tak til Heidi for at være koordinator på projektet og en stor

hjælp under salget af julekalenderen.

Mange tak til alle Jer som har bidraget - sponsorer, k6bere af julekalenderen m.fl. Uden Jer kunne

bestyrelsen ikke have nået i mål med så flot et resultat.

Bestyrelsen har forsøgt at en rengøringsturnus i Knakken blev koordineret blandt forældrene så hytten ikke

gror til i snavs og skidt. Tak til alle Jer, der har bakket op om denne ordning. Mange tak for at have gået så

positivt ind i denne opgave, det betyder rigtigt meget for lederne at se og opleve den opbakning. Vi håber

alle er med på at videreføre dette.

Jeg vil gerne sige tak til Jer, der sidder i bestyrelsen for det gode samarbejde, Jeres engagement, og

velvillighed til at bidrage positivt. lØrgen skal have en ekstra stor tak for at påtage sig kasserer posten og

det kæmpe stykke arbejde der er blevet lagt i at få ordnet vores økonomi.

Os alle sammen

Hos Thistedspejderne er vi heldige at have mange mennesker, der holder meget af spejderarbejdet og som

udfører en stor frivillig indsats: ledere, bestyrelsesmedlemmer, gruppehjælpere og andre der støtter os

med store eller små ting. Det er ildsjæle med en smittende glæde og engagement for spejderarbejdet, der
driver en gruppe som vores. I er alle uundværlige for at kunne give de mange børn, der kommer hos os

nogle gode værdier, oplevelser og evner som de kan bruge resten af livet. Det skal vi sætte pris på.

Jeg håber at I som er forældre til spejdere, vores venner af Thistedspejderne og andre samarbejdspartnere

- ja os alle sammen og hinanden - vilvære med til at værne om og bidrage til at fastholde, motivere og
anerkende vores allesammens spejderfællesskab - kort sagt hjælpe hvor vi kan og vi det omfang vi formår.

Grenarbejdet
Da landet lukkede ned i marts 2020, stoppede vial spejderaktivitet og resten af foråret kunne vi ikke

mødes. Vi nåede dog lige at starte lidt spejderi op igen lige inden sommerferien.
Vi valgte at lave en lille lokal sommerlejr på Klitdivisionens egen lejrplads Nebel ved Nors sØ - hvor vi trods
corona-restriktionerne fik mange rigtig gode oplevelser store som små spejdere og ledere. En af vores
dejlige spejderforældre sØgte penge hjem så vi kunne afholde lejeren med deltagerbetaling på 0 kr. Mange
tak for det!
Efter sommerferien startede vi op med alle corona-restriktionerne, fik vi holdt en god oprykningstur og
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kunne afholde spejdermØderne nogenlunde som vi plejer hele efteråret. Ture/lejre og andre
fællesaktiviteter blev det ikke til pga pandemien. De fleste fik afsluttet året med julehygge grenvis og vi gik

alle på juleferie med håb om at corona-situationen ville blive bedre efter nytår.
Desværre har det vist sig at vi ikke kunne lave spejderaktiviteter sammen før nu her efter d. 1. marts hvor
udendørs foreningsliv igen kan mØdes hvis vi max er 25 personer. Pt. er alle grene så små ved at gå i gang

med spejdermøder igen eller starter så snart det er muligt.

Jeg vil gerne takke alle jer forældre, fordi i har valgt at jeres børn stadig skal være medlem af
Thistedspejderne selv om vi har måtte aflyse rigtig mange ting. Vi har brug for kontingentindbetalingerne
til at dække alle de faste udgifter selv om at vi ikke laver de ugentlige spejderaktiviteter.

Vi har hård brug for nogle ekstra ledere eller assistenter i de fleste grene - både for at højne
spejderarbejdets kvalitet og for at vi ikke er så sårbare ved sygdom/afløsning. Vi håber, at der er nogle

forældre eller andre, som har lyst til at give en hånd med. Måske bare en gang i mellem? Meld dig hos en

leder - i er meget velkomne.

Vi er et stærkt lederteam - vi besidder mange kompetencer - men kunne som sagt godt bruge flere. Jeg vil
gerne sige Jer alle en stor tak for Jeres arbejde med at lave godt spejderarbejde sammen med børnene og

de unge i Thistedspejderne.

Selv om vi er en lille spejdergruppe har vi gang i mange ting. Jeg håber også i følger med på vores
Facebook-side og kalenderen på hjemmesiden.

Jeg håber alle vil stØtte op om at Thistedspejderne fortsat kan være en aktiv spejdergruppe, med fokus på

at lave spændende spejderaktiviteter og oplevelser for børn, unge og voksne.

Spejder vær beredtl

Med Spejderhilsen og på vegne af bestyrelsen og Iedergruppen

Tina Førby Larsen - gruppeleder
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Faste ledere er for tiden:
Familiespejd: Ole

Mikro-gren: Susanne, Knud

Mini-gren: Per, Karoline og Tina

Junior-gren: Mads og Tina

Trop: Lind, lda og Anna

Klan: Lind

Samt div. lederassistenter, som tiltider hjælper i grenene.
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BILAG 2

FORSLAG OM FORÆLDREINVOLVERING

Vi har hvert år nogle faste opgaver, hvor det er naturligt at også forældre deltager i planlægning og
udførelse. Det er nogle helt konkrete og overskuelige opgaver.

Vi søger derfor forældre, der har lyst at deltage i planlægning og udførelse af følgende

Oprykningsturen. (En weekend sidst i august)
Børnekulturnatten. (En fredag aften i september)
Arbejdsdag. (En lørdag i september)
Juleafslutningen. (Første søndag i advent)
Fastelavnsfest ved grupperådsmødet. (En søndag i februar)
Arbejdsopgaver ved Klitdivisionens lejrpladser. (Foråret, udføres inden 1. maj)

Derudover siger vi altid tak for hjælp ved kørsel til og fra ture og lejre, samt for levering af kager og boller til
diverse ture.

Det er ønsket, at der under grupperådsmødet kommer tilmeldinger til hjælp til disse konkrete og
overskuel i ge opgaver. TAK!

Forslag fra bestyrelsen:

1) Uautoriserede mærker til uniformen = 50 % egenbetaling

2) Betaling ved deltagelse på ture/lejre for ledere: En leder pr. 8. spejder, dog minimum to ledere afsted
betales af gruppen. Deltagende ledere udover to lederes lejrudgifter deles mellem alle ledere, der er
tilmeldt.

Bilag 3

Thistedspejdernes Udviklingsplan tor 2Ot9 - 2021

Denne udviklingsplan er udarbejdet på udviklingsplan-møde d. 19. januar201,9 af et udvalg af ledere og bestyrelse

Overskrifterne er:

1. Hvorfor fungere Thistedspejderne?
2. Hvor vil Thistedspejderne hen?

3. Hvordan får vi flere til at involvere sig?
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Det er yderst vigtigt for en spejdergruppe som Thistedspejderne, at forældre deltager aktivt i mange af de
aktiviteter spejderne udfører. Husk at alle lederne og bestyrelsen er frivillige og ulønnede.
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4. Hvordan sikre vi de fysiske rammer og materiale for spejderarbejdet?

L. Hvorforfungere Thistedspejderne?
Thistedspejderne tilbyder åbent fællesskab - med plads til alle, men ikke til alt.

Fordi vi har god holdånd og mulighed for personlig udvikling.

Vi vil bestræbe os på at være voksne nok så ingen brænder ud og gøre det let administrativt at være frivillig i

Thistedspejderne.

Fordi alle voksne og unge inviteres til at involvere sig i at lave udviklingsplanerne.

Hvad er målet? Hvem gør det? Hvornår sker det?
At alle føler sig anerkendt og

inkluderet i fællesskabet og

udvikler egne evner.

At alle spejdere føler sig

anerkendt og inkluderet i

fællesskabet og udvikler egne

evner. Junior og trops
spejdere støttes i at deltage i

patrulje- og leder kurser.

At alle i ledergruppen føler sig

anerkendt og inkluderet i

fællesskabet og udvikler egne

evner samt støttes i at
videreudvikle/uddanne sig.

At alle i bestyrelsen inkl.
Gruppelederne føler sig

anerkendt og inkluderet i

fællesskabet og udvikler egne

evner samt støttes i at
vldereudvikle/uddanne sig.

Grenlederne og assistenterne i

spejdera rbejde/patru ljeliv med

børnene og hinanden.

Gruppelederne i ledergruppen

Den samlede bestyrelse itæt
samarbejde med gruppelederne

I det daglige arbejde

Ved ledermØderne - som
foregår - ca.4 gange om året
drøftes behov for individuelle
lederudvikling og/eller samtaler
og vejledning.

Bestyrelsen har mulighed for
det på KLIT Divisions årlige
leder/bestyrelse døgn og på

gruppens årlige
udviklingsmøde(r) i samt på alle
bestyrelsesmøder.

2. Hvor vil Thistedspejderne hen?

l. 'astholde og udvikle frilufrslivet som ramme hele året

I
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2b. Vi vil have fokus på anerkendelse og sammenhold i gruppen så holdånden besvares og styrkes.

2c. Vi vil arbejde med patruljeliv og "børn leder børn" f"ung leder ung" i alle grene.

2,d Vivil løbende drøfte vores traditioner og evaluere på gruppens aktiviteter. Fokus på tradition og fornyelse.

3. Hvordan får vi flere til at involvere sig?

Fokus på synlighed og PR via hjemmesiden, Facebook og ugeaviserne samt mund til mund metoden og andre
foreningsa ktiviteter.

Vi Ønsker flere spejdere, flere ledere og flere forældre der deltager aktivt i gruppen

Hvad er målet? Hvem 96r det? Hvornår sker det?
At hverve nye spejdere og
forældre løbende via

hverveaktiviteter f.eks. i

børnehaver - som fødekæde til
familiespejd - og SFO spejd.

Gruppeleder/bestyrelse og alle i

ledergruppen
Året rundt.
Byde ind på SFO spejd hvert forår
og deltage i offentlige
begivenheder i kommunen i det
omfang der er ressourcer til det.

Stor synlighed i lokalområdet Alle lederne igruppen LØbende opdatering af gruppens
Facebookside. Artikler om
gruppens aktiviteter i lokale
medier.

Opdatere skriftligt (f.eks. en
folder) hvervemateria le

Bestyrelsen og lederne. Måske
forældre. Der kan f.eks. laves en

arbejdsgruppe.

Bruges hver gang gruppen
deltager i offentlige
begivenheder. Bruges på skoler,
biblioteket, sportsha I ler etc.

Øget involvering af forældre til
afgrænsede veldefi nerede
opgaver.

Defineres efter behov (f.eks. til
gru pperådsmøde, a rbejdsdage)

LØbende til grupperådsmøde,
arbejdsdage og lignede.

Hvad er målet? Hvem gør det? Hvornår sker det?

2a

Udelivet Øges - bruge naturen hele året. Grenlederne På grenmøder,
weekendmøder og på lejre

2b

Bedre sammenhold mellem lederne og
bestyrelsen.

Bestyrelsen og lederne Bestyrelsen og lederne
planlægger efter behov og

lyst sammenkomster og

andet.

2c

Vi arbejder med patruljesystem og"bqrn
leder børn" /"ung leder ung" i alle grene.

Grenlederne i samarbejde
med børnene/de unge.

Via planlægning at
spejdermØderne og andre
arrangementer

2d

Vi vil sikre at gode traditioner og

aktiviteter er passende og om
nødvendigt finde på nye.

Alle lederen og bestyrelsen
suppleret med input fra
spejderne

Løbende ved ledermøder,
bestyrelsesmøde, a nd re

møder og ved de ugentlige
grenmøder
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4. Hvordan sikre vi de fysiske rammer og materiale for spejderarbejdet?
Vi vil sikre at vi har en velfungerende spejderhytte, der er indrettet og vedligeholdt til spejderarbejdet, samt at der er

værktøj og materialer til brug i hytte og på ture og lejre.

Hvad er målet? Hvem gør det? Hvornår sker det?
Vedligeholdelse af Knakkken og

spejdergrunden
Husformand, opgaverne kan evt.
uddelegeres til andre frivillige
eller bestilling af fagfolk.

Løbende. Lederne giver besked

til husformanden når fejl og

mangler opdages.
Dagl igt grej/materialer Ledere udarbejder en prioriteret

ønskeliste. Bestyrelsen sØger

midler og danner Økonomisk
overblik over mulighederne.
Husorden i værkstedet og de

andre lokaler administreres af de

daglige brugere

Løbende på ledermøder og

bestyrelsesmøder

Lejrudstyr i nødvendig mængde
og i god stand.

Lederne finder den optimale
måde at administrere og fordele
det udstyr vi har og fremkommer
med forslag til bestyrelsen om
nyanskaffelser.

Der foretages hvert år en
gennemgang af beholdningen af
lejrudstyr.

Bilag 4: Liste over "lnvolverede forældre"

Navn Mobil nr. Mailadresse
Mie tt/øller 401 1 361 5 miehyldgaard@hotmail. com
Mai-Britt Løndal 34477623 maix0415@gmail.com
Jane Knudsen 52173109 Janeknudsen 1 @qmail.com
Jannet Hundahl 301 30253 finefisen@gmail.com
Kasia Wilkowska 40434361 KasiaofS@gmail.com
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Bilag 5: Regnskab

THISTEDSPEJDERNE 31.12.20 Ture/sommerlejr skal a 2021
hvile i sig selv

Regn- Regn- Forslag

RESULTAT 2O2O skab skab Budget

INDTÆGTER 2020 2019 2021
1000 Kontingent - 1.halvår 51515 39600 47000
1500 Medlemstilskud 21617 21390 23000
1510 Gaver/stØtteforening s000 23000 6000

Diverse indtægter 0 3060 0

Andre offentlige tilskud o 7850 0

1550 Julekalender 30160 a 42000
INDTÆGTE

R IALT
ÆGTER IALT 10829

z
94900 11800

0

UDGIFTER

2500 Korpskontingent 84x31
5

-26460 -26832 -26800

2600 Divisionskontingent 0 -5950 -6000

Ture og lejre

2700 Ture og lejre -7246 -36689

2800 Leje af lokaler -9080 -17050

2850 Lokaletilskud, kommunen 5900 11050

Ture og lejre indbetalt 3156 34242
2855 Ture og lejre, tilskud 17325 10055 0 -8447 0
2900 Ku rser 0 -9427 -10000
3000 Aktiviteter -5512 -6851 -8000

3100 Spejdertøj -4989 -5000 -5000

3200 Møder -798 -2225 -2s00
3300 Administration -1955 -8947 -3000

3400 Materiel -919 -17067 -8000

Egne lokaler

3910 Leje

ejtilskud
-200 -200 -200

3911 Forsikring inventar ej
tilskud

-289L 0 -3000

3912 Rep. Inventar
tilskud

ej -1342 0 -2000
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3920 Renter/bidrag prio.gæld -18161 -1829L
1800
0

3930 Ejendomsskat,
renovation og vand

-11083 -4409

1200
0

3940 Forsikringer lokaler -107s0 -10000

1100
0

39s0 Vedligeholdelse 0 -8859 -3000

3960 Varme -17464 -20000

1800

0

3970 EL -2958 -8377 -5000

3980 Rengøring 0 0 0

3990 Tilsyn

4000 Lokaietilsku d, 65% 39270 -25579 51748 -18398 4355
0

-28650

UDGIFTER I

ALT

FTER I ALT -561-57 :
1091,4

4

-97950

OVERSKUD FøR RENTER 52135 -1.4244 20050

4400 Renteudgifter -2093 I 0

OVERSKUD FøR REGULERINGER 2019 50042 -1,4244 20050

4700 11905 0 q

Regulering loka letilskud
2019

6638 q

RESULTAT 6858s -1,4244 200s0

BALANCE 31.L2.20 31.L2.19

AKTIVER

5500 Ejendommen, Vegendalvej 15, 7700 Thisted 1641584 t641584
s900 Tilgodehavende konti ngent 900 0

5950 Tilgodehavende tilskud, kommunen 6447 5530L

6500 Sparekassen Thy 67108 2t73
6600 Kassebeholdning a 80

AKTIVER IALT 171.6039 1699138
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Øv rige regu leringer 2019



PASSIVER

Egenkapital

7600 Saldo primo Lt38022 1,752265

7650 Årets resultat 68s8s 1206607 -1,4244

1138021

7704 Spa rekassen Thy- ejendomslå n 509432 s38961

7750 Anden gæld q 221.56

PASSIVER IALT 171,6039 1699138
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