
Svend Grate Gruppe
det danSke SpejderkorpS

Grupperådsmøde
Torsdag 17. feb. 2022 kl 19.00 – 20.00



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

spejderne)
• Fremtiden for Svend Grate Gruppe (udviklingsplan 2022-2025, 

modtagne forslag)
• Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen
• Valg til bestyrelsen og revisor (se listen herunder)
• Regnskab 2021, budget 2022 og 2023, og vedtagelse af kontingent
• 75 års jubilæum og Spejdernes Lejr 2022
• Eventuelt og afslutning

Dagsorden



• Bestyrelsens beretning v. Gruppelederen

Årets gang i Svend Grate Gruppe



Aflyste fællesaktiviteter 2021

• Jan. Lederhygge-tur
• Marts. Mikro-Mini-Junior tur
• April. Hyttearbejdsdag
• April. Fælles Sct. Georgsdag
• Maj. Fortdysten
• Juni. Greve Sommerfestival
• Dec. Julefest



Nostalgi på Facebook

Fællesaktiviteter 2021
75 års jubilæum: 12. juni

Program:
Jubilæumsløb
Lagkage
Lejrbål - snobrød

Kun for Gruppen, ingen
gæster pga. forsamlingsloft



Oprykningsmøde 21. juni

Fællesaktiviteter 2021

Forhindringer

Stafet

Leg



Sommerferieaktiviteter åbent for alle byens børn (31. juli, 7. aug)

Fællesaktiviteter 2021
20 børn
2 lørdage

Opgaveløb i skoven: 'Hans og Grethe’ tema. Tømmerflåde søsættes



Fællesaktiviteter 2021
Spejd-Ude Dag 4. sep.

Båre

Jorden er giftig

Mad ?

22 deltagere



Fællesaktiviteter 2021
Grate-March fre.-lør 24.-25. sep. Hvalsø
Tema: Molboerne

10 km

17 børn
6 voksne

Opgaver

Nat

Hjemmebagt ?



Andet fælles 2021
Kæmpe ombygning
Nyt køkken
2 nye varmeanlæg
Toiletter renoveret
Kloakskade udbedret
Lederrum flyttet
Gulve slebet og lakeret

Helga
Johnny

Greve Awards vinder 2021
Året Fritidsforening i Greve Kommune



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

• 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

• 2022 (Februar)

• Mikro: 13 + 3 ledere
• Mini: 18 + 3 ledere
• Junior: 12 + 4 ledere
• Trop: 0 + 2 ledere
• Klan: 1 spejder
• Gruppeleder: 1
• Total : 44 spejdere

+ 10 ledere

• Pibla : 3 voksne
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Tak til alle de frivillige ledere
• Mikro

• Kasper Almholt (L)
• Preben Müller (A)
• Ny: Marie Klingspor-Bentzen

• Mini
• Trine Sommerlund (L)
• Julie Vangsøe (A)
• Li Yuan Wu (A)

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

• Trop
• Johnny O. Pedersen (L)
• [Anders Almholt]

• Gruppeleder
• Kasper Almholt

• Tak Michael Nielsen(Nisse), assistent
hos mikro/mini/junior fra 2012-2020

• Tak til Kjartan Hjorth, assistent hos
mikro 2020-2021

• Tak til Peter Jensen, assistent hos
mikro 2019-2021

• Tak til Camilla Kiming, afgående
bestyrelsesformand



• Lidt nyt fra spejder-grenene

Årets gang i Svend Grate Gruppe



Billeder fra Mikro 2021-forår
Hjemmespejd

Sheltertur - april

Riddermærke

Naturskattejagt

Sheltertur - juni

Hjemmespejd



Billeder fra Mikro 2021-efterår

Spis naturen

Bålbeviser

Mørkevandring

Mikroernes
have

Skattejagt med kort



Billeder fra Mini 2021-forår

Pionermærket

ØksebeviserRistet skvalderkål ?

Mini-spejder-golf



Billeder fra Mini 2021-efterår

Hulebygger

Sheltertur-nov.

Dino-sheltertur-dec.

På tur



Billeder fra junior 2021

Sommerlejr

Sheltertur til Ejby Sø

Trangia champ



Lidt om fremtiden i Svend Grate Gruppe



• 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. 21. maj 2022
• Sommerferieaktiviteter åbent for alle, juli-aug. 2022
• Sov-Ude-Dag åbent for alle ved spejderhuset, sep. 2022
• Synlighed: Fx salg af skrabekalendere, artikler i lokalavisen
• Rekruttering af ledere blandt forældre – inddragelse i aktiviteter
• Vi vil prøve at bede forældre påtage sig praktiske gøremål

Fremtiden for gruppen – udviklingsplan 2022-2025



• Status: Nul forældre i bestyrelsen, da formanden går af
• Formandsposten SKAL besættes blandt forældrekredsen
• Gruppen kan ikke fortsætte uden en formand (lovkrav)
• Der bør være 3 forældre i bestyrelsen, gerne en ekstra som en suppleant

• Ledersituationen er meget presset efter sommerferien
• Specielt juniorgrenen mangler ledere efter sommer
• Træning/uddannelse af alle de skønne ledere

• Mange aflyste kurser, nedprioriteret pga. smitterisiko

Udfordringer lige nu



Ingen forslag modtaget

Forslag til grupperådet 2022



Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen

• Der tilstræbes balance mellem antal forældre og spejdere i bestyrelsen

• Bestyrelsen foreslår at der kan vælges:
• Formand og kasserer (obligatorisk)
• 4 forældrerepræsentanter
• 4 pladser til lederrepræsentanter, unge spejdere (15-24 år), og andre interesserede

• 1 revisor (ikke medlem af bestyrelsen)
• 1 revisorsuppleant (kun aktiv ved forfald af revisor)



• 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 20.00 – 21.30 (kan evt. 

ændres)
• 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, julefest, arbejdsdagen, mmm.

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

dokumenter

Forældrerepræsentant i bestyrelsen ?



Valg til bestyrelsen 2021 og andre poster

Bestyrelse mv. valgt 2021:
• Formand: Camilla Kiming
• Forældrerepræsentant: ingen valgt
• Suppleanter: ingen valgt
• Kasserer: Helga S. Hansen
• Gruppeleder: Kasper Almholt
• Leder-repræsentant: Johnny Pedersen, trops-

/juniorleder

• Gruppehjælper: Grethe Jensen
• Gruppehjælper: Conni Anby
• Ung i bestyrelsen (15-23-årig spejder):

ingen valgt

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

• 2 medlemmer af korpsrådet: Johnny, Trine
• 4 medlemmer af divisionsrådet: Kasper

Forslag til ny bestyrelse mv. 2022 (2-årigt):
• Formand: Her SKAL vi finde en kandidat blandt forældrene
• 4 Forældrerepræsentanter: Kandidater søges
• Kasserer: Helga Sommerlund Hansen (ej på valg)

• Lederrepræsentant: Kasper Almholt, gruppeleder (på valg)
• Lederrepræsentant: Johnny Pedersen, trop/junior (ej på valg)
• Lederrepræsentanter, unge spejdere (15-24 år), og andre 

interesserede: Kandidater søges

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

• 2 medlemmer af korpsrådet:
• 5 medlemmer af divisionsrådet:



• Regnskab 2021 v. kasserer Helga S Hansen
• Budget 2022 og 2023
• Kontingent - bestyrelsen foreslår

• Kontingent for spejdere uændret: kr. 750 pr. år
• Uændret nedsat kontingentsats for ledere mm.: korpsets minimum (kr. 

75 pr. år i 2022) 

Økonomien
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Svend Grate 75+1 års jubilæum

• Svend Grate Gruppe grundlagt 1946

• Stor 75+1 års fest med masser af 
gæster 21. maj 2022 



Spejdernes Lejr 2022 kommer til Hedeland



• Eventuelt og afslutning

Ordet frit


	Slide Number 1
	Dagsorden
	Årets gang i Svend Grate Gruppe
	Aflyste fællesaktiviteter 2021
	Fællesaktiviteter 2021
	Fællesaktiviteter 2021
	Fællesaktiviteter 2021
	Fællesaktiviteter 2021
	Fællesaktiviteter 2021
	Andet fælles 2021
	3 års medlems- og lederudvikling
	Tak til alle de frivillige ledere
	Årets gang i Svend Grate Gruppe
	Billeder fra Mikro 2021-forår
	Billeder fra Mikro 2021-efterår
	Billeder fra Mini 2021-forår
	Billeder fra Mini 2021-efterår
	Billeder fra junior 2021
	Lidt om fremtiden i Svend Grate Gruppe
	Fremtiden for gruppen – udviklingsplan 2022-2025
	Udfordringer lige nu
	Forslag til grupperådet 2022
	Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen
	Forældrerepræsentant i bestyrelsen ?
	Valg til bestyrelsen 2021 og andre poster
	Økonomien
	Svend Grate 75+1 års jubilæum
	Spejdernes Lejr 2022 kommer til Hedeland
	Ordet frit

