
Svend Grate Gruppe
det danSke SpejderkorpS

Grupperådsmøde
Torsdag 25. marts 2021 kl 19.00 – 20.00



• Indledning (velkommen, dirigent, referent)
• Årets gang i Svend Grate Gruppe (gruppelederens beretning, lidt nyt 

fra spejderne)
• Fremtiden for Svend Grate Gruppe (udviklingsplan)
• Valg til bestyrelsen og revisor
• Modtagne forslag
• Regnskab 2020, budget 2021 og kontingent
• Eventuelt og afslutning

Dagsorden



• Gruppelederens beretning

Årets gang i Svend Grate Gruppe



Aflyste fælles aktiviteter 2020

• April. Hyttearbejdsdag
• April. Sct Georgsdag
• Maj. Divisionsturnering
• Maj. Fortdysten
• Juni. Greve Sommerfestival

• Sep. Gratemarch / Gruppetur
• Dec. Salg af skrabekalendere
• Dec. Julefest



NatløbFælles aktiviteter 2020: 1. halvår
Mikro-Mini NØRD-tur – 6.-8. marts 

Malkning ?

Kemi
Hygge



Oprykningsmøde 22. juni

Fælles aktiviteter 2020: 1. halvår

Forhindringer
Fjolleri

Flag



Sommerferieaktiviteter åbent for alle byens børn

Fælles aktiviteter 2020: 2. halvår

25 børn
3 lørdage



Fælles aktiviteter 2020: 2. halvår
Spejd-Ude Dag 5. sep.

Bål-Pizza Underholdning

Bål x 4
42 børn
11 ledere
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3 års medlems- og lederudvikling

• 2021 (Marts)

• Mikro: 29 + 5 ledere
• Mini: 7 + 3 ledere
• Junior: 10 + 3 ledere
• Trop: 1 + 2 ledere
• Gruppeleder: 1

• Total : 47 spejdere
+ 12 ledere

• Aser/Pibla : 5 voksne

• 2019 (Februar)

• Mikro: 16 + 3 ledere
• Mini/junior: 13 + 2 ledere
•
• Trop: 7 + 3 ledere
• Gruppeleder: 1

• Total : 36 spejdere
+ 8 ledere

• 2020 (Februar)

• Mikro: 16 + 5 ledere
• Mini: 17 + 2 ledere
• Junior: 7 + 3 ledere
• Trop: 3 + 2 ledere
• Gruppeleder: 1

• Total : 43 spejdere
+ 11 ledere

• Aser/Pibla : 12 voksne



Tak til alle de frivillige ledere
• Mikro

• Trine Sommerlund (L)
• Peter R. Jensen (A)
• Julie Vangsøe (A)
• Li Yuan Wu (A)
• Preben Müller (A)

• Mini
• Kasper Almholt (L)
• Rasmus B. Pedersen (A)
• Michael H. Nielsen (A)

• Junior
• Hanne E. Madsen (L/A)
• Rune Kjerulff (L/A)
• Johnny O. Pedersen (A)

• Trop
• Johnny O. Pedersen (L)
• Anders Almholt (A)

• Gruppeleder
• Kasper Almholt

• Ny mikroassistent: Preben Müller

• Tak til Conni Olofsen for arbejdet
med kontingent igennem flere år

• Tak til Kaspar Nielsen, afgående
bestyrelsesformand efter 4 år

• Grethe (Freja) havde 40 års
spejderjubilæum august 2020

• En stor del af medlemmerne
blandt Aser og Pibla har valgt at 
stoppe i løbet af året – I vil blive
savnet



• Lidt nyt fra spejder-grenene

Årets gang i Svend Grate Gruppe



Billeder fra Mikro 2020
13. juni: Mikro – 10 km tur på
stranden fra Arken til Fortet.



Billeder fra Mikro 2020
Okt.: 13 store mikroer på 
sheltertur, Ishøj Naturpark



Billeder fra Mini 2020
Orienterings-mærket

Bålbeviser

Uhyggelige
historier



Billeder fra Mini 2020

Græskarlygter

Mad fra naturen

Pioner-mærket
Helga



Billeder fra Junior 2020

Å-passage

Mad-udfordring



Billeder fra Junior 2020
Oktober: Overlevelsestur



Troppen 2020
Sommerlejr: Bornholm



Lidt om fremtiden i Svend Grate Gruppe



Planlagt lederfordeling efter sommerferien
Mikro – max 15 børn

Kasper Almholt (L)
Preben Müller (A)
NY forælder (A)

Mini – 25 børn
Trine Sommerlund (L)
Peter R. Jensen (A)
Julie Vangsøe (A)
Li Yuan Wu (A)

Junior – 17 børn
Rune Kjerulff (L) 
Hanne E. Madsen (A)
Rasmus B. Pedersen (A)
Johnny O. Pedersen (A)

Trop
Johnny O. Pedersen (L)
Anders Almholt (A)

Gruppeleder
Kasper Almholt

• Hvilke børn, der skal rykke op, og 
mødetidspunkter efter sommerferien 
meldes ud ca. 1. april



• Status: Nul forældre i bestyrelsen, da formanden går af efter 4 år
• Formandsposten SKAL besættes blandt forældrekredsen
• Der bør være 3 forældre i bestyrelsen, evt. én som en suppleant

• Ledersituationen er fortsat god, men det er nødvendigt med mange ledere, 
hvis vi skal tilbyde godt spejderarbejde til flere børn
• Træning/uddannelse af alle de skønne ledere – mange aflyste kurser
• Der er lederudfordringer hos mikroerne efter sommerferien – Kasper foretrækker at 

være gruppeleder

Udfordringer lige nu



• Dette er en god mulighed for at bidrage med din arbejdskraft der hvor dit 
barn har sit fritidsliv.

• Som formand eller forældrerepræsentant deltager du i fælles møder for 
ledere/bestyrelse én gang om måneden (10 x årligt).
• Den 1. mandag i måneden kl 19.30 – 21.00

• Der er desuden både praktiske og mere administrative opgaver man kan 
bidrage til efter evne og lyst.
• Mulige opgaver: PR-ansvarlig, gruppeudvikling, søge fonde, bygninger og ude-

arealer, ‘grøn kontakt’ til kommunen, BUS-udvalget (andre spejdergrupper), mmm.

• Rollerne som formand eller forældrerepræsentant er næsten identiske
• Formandens underskrift kræves på diverse dokumenter

Forældrerepræsentant i bestyrelsen ?



• Vision
• 3 ledere + 15-20 spejdere i hver af 4 grene, og 3 forældre i bestyrelsen

• Rekruttering af spejdere og nye ledere: 
• Det gode spejderarbejde på møder og ture
• Greve Sommerfest med alle kommunens foreninger, lør. 26 juni 2021
• Sommerferieaktiviteter åbent for alle, 31. juli, 8. aug. 2021
• Sov-Ude-Dag åbent for alle ved spejderhuset, 4.-5. sep 2021

• Rekruttering af ledere blandt forældre – inddragelse i aktiviteter
• Vi vil prøve at bede forældre påtage sig praktiske gøremål

• Job-liste er på vej

Fremtiden for gruppen - udviklingsplan



S 
V
E
N
D

G
R 
A 
T 
E

Svend Grate 75 års jubilæum

• Svend Grate Gruppe grundlagt 1946

• 75 års fest kun for gruppen i juni 2021

• Stor 75+1 års fest med masser af 
gæster ca. maj 2022 



Spejdernes Lejr 2022 kommer til Hedeland

Nordens største børne-
og ungelejr med samlet 
80.000 deltagere



Valg til bestyrelsen 2021 og andre poster

Bestyrelse mv. valgt 2020:
• Formand: Kaspar Nielsen
• Forældrerepræsentant: ingen valgt
• Suppleanter: ingen valgt
• Kasserer: Helga S. Hansen
• Gruppeleder: Kasper Almholt
• Leder-repræsentant: Johnny Pedersen, trops-

/juniorleder

• Gruppehjælper: Grethe M. Jensen
• Gruppehjælper: Horst Hansen
• Gruppehjælper: Conni Anby, kontingentansvar
• Ung i bestyrelsen (15-23-årig spejder):

ingen valgt

Andre poster (1-årigt)
• Revisor: Anne Sørensen

• 2 medlemmer af korpsrådet: Johnny Pedersen
• 4 medlemmer af divisionsrådet: Kasper 

Almholt

Forslag til ny bestyrelse mv. 2021 (2-årigt):
• Formand: Her SKAL vi finde en frisk kandidat blandt 

forældrene
• Forældrerepræsentanter: Kandidater søges
• Kasserer: Helga Sommerlund Hansen (på valg)

• Gruppeleder: Kasper Almholt (vælges af lederne)
• Lederrepræsentant: Johnny Orlyk Pedersen, 

tropsleder/juniorassistent (på valg)
• Gruppehjælper: Grethe Møller Jensen, (ej på valg)
• Gruppehjælper: Conni Anby Olofsen (på valg)
• Ung i bestyrelsen (15-23-årig spejder): Kandidater søges

Andre poster (1-årigt)
• Revisor: Anne Sørensen (på valg)

• 2 medlemmer af korpsrådet:
• 4 medlemmer af divisionsrådet:



Følgende forslag er modtaget fra ledergruppen/bestyrelsen

Ledergruppen/bestyrelsen indstiller til Grupperådet, at følgende ændringer vedtages:
1. ”Det normale kontingent for spejdere hæves til kr. 750 pr. år.”
2. ”Hvis en forælder er leder eller assistent i spejdergrenene eller er gruppeleder, så er 

kontingent for alle denne forælders børn (under 18 år) halv pris af det normale 
kontingent.”

Til orientering vedtog vi på Grupperådsmødet 2017 om kontingent; at:
1. ”Ledere og assistenter i spejdergrenene samt gruppeleder betaler den minimale 

kontingentsats (i 2016 var det kr. 75/år) uanset deres eventuelle medlemskab af andre 
grene/klaner.”

2. ”Bestyrelsen kan beslutte, hvilke særlige funktioner for gruppen (for eks. kasserer 
o.lign.), der berettiger til betaling af den minimale kontingentsats (i 2016 var det kr. 
75/år) uanset denne persons eventuelle medlemskab af andre grene/klaner.

Forslag til grupperådet 2021



• Regnskab 2020 v. kasserer Helga S Hansen
• Budget 2021
• Kontingent - bestyrelsen foreslår

• Kontingent for spejdere hævet (fra 350 pr. halvår) til: kr. 750 pr. år
• Uændret nedsat kontingentsats for ledere mm.: korpsets minimum (kr. 

75 pr. år i 2021) 

Økonomien



• Eventuelt og afslutning

Ordet frit
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