Referat fra Trelleborg Spejdernes Grupperådsmøde
tirsdag 8. februar 2022 kl.18.30 – 20.00
1. Valg af dirigent og referent:
Som dirigent valgtes Gert Jørgensen
Som referent valgtes Gitte Bislev
Gert konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet, og dagsordenen blev godkendt.
2. Beretning fra bestyrelse og ledere:
Formand René Timm:
Der er afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forgangene år.
En af de ting, vi i bestyrelsen har arbejdet med, er en stærkere profil på SOME nærmere bestemt
instagram, denne platform er valgt, med ønsket om at ramme flere unge (Nye ledere)
Status på Bålhytten: Der er ansøgt om byggetilladelse, og et par weekender brugt på at rydde
pladsen.
Broløb i september, vi stilles med 11 hjælpere, som hver tjente 500 kr. OK benzin sponsorat med
ekstra Coronastøtte i alt 10.707,00 kr. - tak til alle som støtter spejderne.
Tour de France 2/7 kl. 12-20 - kr. 500 til spejderne - unik tøjpakke, frokost, og rig mulighed for at
tjene ekstra på salg af pølser, is, kaffe, drikkevare ol.
Der skal lyde stor tak til Kristian, for hans utrættelig og kæmpe arbejder med at skaffe midler, så vi
igen har fået varme i huset. En særlig genistreg var det, at kontakte SN og få bragt en historie (lige
op til kommunalvalget) om vores udfordring med varme og mangel på midler til gennemførsels af
planen.
Husstyrelsen er en fælles forening, som ejer og driver huset, og hvor Kristian er kasserer (lidt
endnu, vi mangler en ny kasserer) I bestyrelsen sidder GL, formand for gruppen og min. et andet
medlem gerne flere.
Forældre, som har lyst til hjælpe til som leder, praktiske opgaver med huset, vask af klude og
viskestykker og andre småopgaver, skal bare henvende sig.
Nogle som har lyst til at prøve kræfter med fondsansøgning til f.eks. inventar til bålhytten, nyt
køkken, materialer og tilskud til spændende ture og lejre i DK og udlandet.
Gruppeleder Mette Bjerregaard:
2021 startede med nedlukning, som varede til april, hvor vi atter kunne mødes ved Spejderhuset –
udenfor.
I ugen op til uge 7, uddelte ledere og bestyrelsesmedlemmer goodiebags til alle spejdere, med bl.a.
knobtov, spejderhagl og materiale til byløb i uge 7. Byløbet kunne gennemføres hver for sig af
spejdere med familie.
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Tænkedag 22. februar blev fejret online. Indsamling til Tænkedagsfonden - 2 kr. pr. spejderår.
Hver spejder skulle lægge et foto (af x antal 2 kr.) på FaceBook.
Alle afdelinger på sommerlejre.
På første spejdermøde efter sommerferien havde vi oprykning, denne gang kunne vi igen invitere
forældre til at deltage. Mødet sluttede med pølser og brød til alle.
Weekenden efter var alle spejdere på Gruppeweekend til Oldebjerg, her deltog forældrene i
afslutningen, hvor vi spillede ”på spanden.”
Søndag 5. september var der Arbejdsdag ved Spejderhuset, hvor bl.a. træværket fik en anden
farve.
12.-14. november deltog Henrik Lindstrøm og Lauritz Timm, som gruppen stemmeberettigede i
årets Korpsrådsmøde, hvor det store emne var vedtagelse af korpsets nye vedtægter. Der var dog
ikke nok til stede, så der blev afholdt et meget kort Korpsrådsmøde igen fire uger senere.
Vi har afholdt 8 ledermøder i 2021 – nogle online.
To nye ledere er startet: Kim Schalls hos mikroerne, og Christence hos Familie-Spejd (er pt. på
barsel).
Vores medlemstal er stabilt og voksende. Januar 2021 - 106 medlemmer, nu 115 medlemmer.
Vi har altid brug for tilgang af nye ledere, så kender du nogen, eller er det noget for dig, så tag en
snak med en af lederne. Pt. er det hos familie-spejd, junior og trop, at vi kunne bruge nye ledere.
Gruppeleder Kristian Poulsen:
Varme i spejderhuset
Det gamle gasfyr gik i stykker i starten af 2020, så det har været lang tid uden varme i
spejderhuset. Der er arbejdet på at indhente tilbud på ny varmekilde, samt sendt ansøgninger om
penge til projektet, vi har i efteråret modtaget støtte bl.a. fra Slagelse Kommune med et tilskud på
350.000, -. Arbejdet blev sat i gang i januar, der er nu varmepumper i de to store lokaler, og
varmen i resten af huset bliver færdig i løbet af februar.
Bålhytte
I efteråret 2020 fik vi 150.000, - af Salling Fonden til at opføre en bålhytte. Hytten er planlagt til at
blive opført på arealet foran hytten, hvorfor vi har fældet de gamle store træer, for at gøre plads til
hytten. Bålhytten er 8 kantet med en diameter på 8 meter og et areal på 50 m2. - Hytten vil blive
opført af Rabølle Naturbyg.
Der er ansøgt om byggetilladelse, når vi får den, kan arbejdet sættes i gang.
Rune Wortmann berettede om Familie-spejd, der bl.a. bød på Ramasjang løb, masser af bål,
motoriske opgaver, spise af naturen f.eks. har de lavet æblemost, de har taget mærker: sporfølger
og trøster.
Per Rasmussen fortalte om Mikroernes aktiviteter i 2021, de har en aktiv flok, med masser af
krudt, der skal brændes af. De benytter vores klatrevæg, skoven, snitter og bygger med rafter. De
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har været på Ramasjang løb, lært om førstehjælp og cirkusartist, hvor de lærer at stå foran andre.
De arbejder på en tur til maj.
Miniflokkens leder Rune Wortmann fortalte bl.a. om at prøve virtuelt møde, det var en oplevelse.
De har taget Nørd mærket. De har bygget rafter og kravlet op på taget. Deres sommerlejr gik til
Spejd-Niløse, hvor de blandt andet var i Sommerland Sjælland, det var nogle varme dage. Der er
også arbejdet med lejrbålsarrangør, som bygger videre på mikroernes cirkusartist.
Juniorernes spejderarbejde berettede Pernille Dahl om. Året blev startet online, hvor spejderne
selv lavede nogle aktiviteter til hinanden, dette var en positiv oplevelse. De startede ud med at
tage natur og klar dig selv mærket. De har lige afsluttet bålmærket, med en weekendtur.
Sommerlejren gik til Houens Odde Spejdercenter med stor succes, hvor de fulgtes med spejderne
fra Ringsted gruppe, hvor de bland andet sov i shelter på vandet. Der er planlagt en forårstur d.
18.-19. marts, grif 20.-22. maj og sommerljer 23.-31. juli.
Troppens arbejde fortalte Charlotte Hansen om. De har lavet en del online møder, med fokus på
det sociale, hvor de bland andet har lavet snobrød. Da de kom tilbage til spejderhytten, har de
benyttet skoven meget i foråret, hvor der blev arbejdet med kort og kompas. Sommerlejren gik til
Toggerbo Spejdercenter sammen med troppen fra Karl af Riise (Sorø). Der blev afprøvet grænser,
f.eks. skulle de slagte og flå en kanin. De skulle selv lave gourmet middag en aften, hvor de lavede
pølser, ketchup og agurkesalat fra bunden, turen bød også på heik og masser af socialt sammen
med de andre grupper. Mange af spejderne har været på Plan i efterårsferien. Arrangementerne er
blevet skubbet pga. Corona, men der er ønske om mange flere ture. De er ved at arrangerer en
patruljetur sidst i februar eller marts. De har også afholdt Kolle Kolle i uge 43, med stor succes. Der
er fokus på kreativitet her i foråret, efter en periode med knob og morse. Der er blevet samlet
affald ind sammen med Juniorerne.
Esben Jørgensen fortalte om Klanens sommerlejr til Møn, hvor de gik Camønoen, som blev gået
sammen med Sorø klan. Der er kommet 4 nye medlemmer i klanen, efterårsturen gik til Rævehøj
og juleturen til Kobækhytten.
Mette Bjerregaard og Henrik Lindstrøm orienterede om Spejdernes lejr 2022, hvor Trelleborg
Spejderne skal ligge i underlejeren Roskilde sammen med de øvrige spejdere fra Slagelse
Kommune. Der planlægges bl.a. fælles madlavning hver dag.
Forældre bliver opfordret til at komme forbi, for at hjælpe f.eks. med mad en dag.
Hvis der er forældre, der har tid til at lægge kræfter før lejren, skal vi have søgt penge f.eks. til
borde/bænke sæt, vi vil tage med hjem bag efter. Man regner med, at ca. 34.000 spejdere deltager
på lejeren.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021.
Vores kasserer Dan Nobel fortalte om årets økonomiske resultat, som er pænt, i overensstemmelse
med budgettet for 2021, pænt overskud, selv om der har været flere aktiviteter end året før.
Regnskabet blev godkendt
4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022.
Der er budgetteret med underskud, hvad er normalt, da vi skal på stor lejr i år.
Regnskabet for budgettet blev godkendt.
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5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023.
Der budgetteret med et overskud.
Regnskabet for budgettet blev godkendt.
6. Fremlæggelse af kontingent for det 2023 til godkendelse.
600kr. halvårligt for spejderne og 300kr. halvårligt for familiespejderne
Kontingentet blev godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Mette foreslår, at der skal være 11 medlemmer i bestyrelsen.
9. Valg til bestyrelse af: Formand, kasserer, unge, ledere, forældre + suppleanter
Formand René Timm blev genvalgt.
Kasserer Dan Nobel blev genvalgt
Forældre Gitte Bislev blev genvalgt
Forældre Maria Selsbæk blev genvalgt
Gruppeleder Kristian Poulsen blev genvalgt
Minileder Rune Wortmann blev genvalgt
Puk Hvistendal blev valgt som suppleant.
Desuden består bestyrelsen af: forældre Mikel Klestrup Larsen, gruppeleder Mette Bjerregaard,
mikroleder Jussi Svendsen, juniorleder Line Hansen og ung Lauritz Timm.
10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Gitte Brostrøm blev valgt til Revisor.
11. Valg af fem stemmeberettigede til Divisionsrådsmødet (23.4.)
René Timm, Mette Bjerregaard, Kristian Poulsen, Rune Wortmann og Line Hansen stiller op.
De blev alle valgt.
12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet
Henrik Lindstrøm og Laurits Timm stiller op.
De blev begge valgt.
13. Eventuelt
Kristian Poulsen fortæller om vores arbejdsdag, hvor vi gør rent, pudser vinduer, ordner div. ting
ved huset, så rammerne for hverdagens spejder arrangementer er i orden.

______________________
Gert Jørgensen
Dirigent

______________________
René Timm
Bestyrelsesformand

4

