
Referat af Grupperådsmøde 2021 - De Vilde Svaner – Nivå 

 

Afholdt lørdag d. 20. marts 2021 kl. 13-14.30 - Virtuelt. 

 

Til stede: Henrik Morgen, Jesper Bertelsen, Stina Kirsten, Hanne Larsen, Sandra Kay, Simon G 
Kristensen Lise Ganløse, Johan Pelle, Jesper Palner, Jens Ganløse, Jens Ishøy Prehn, Nikolai Visby 
Sandbæk, Birger Dudek, Mette Kay, Rikke Mørkeberg, Jørgen Knoop, Trine Knoop, Sune Stjerneby, Heidi 
Kaldahl, Martin Asser Hansen, Karsten Møller, Anne Kjellstrand og Brian G Jensen. Jonathan Stein deltog 
fra korpsledelsen. 

 

1. Velkomst, orientering om online procedurer, konstatering af stemmeberettigede.  

Formand for bestyrelsen Henrik Morgen åbnede mødet og bød velkommen. Der er indhentet tilladelse fra 
Fredensborg kommune til digitalt møde med hensyn til de vedtagne beslutninger.  

 

2. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Karsten Møller (leder) og referent: Anne Kjellstrand (forælder) blev valgt. Dirigenten 
konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet og udsendt rettidigt.  

 

3. Bestyrelsens beretning 2020 (se årsrapport) 

Formanden fremlagde den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen. Se evt. 
beretningen fra 2020. 

Selv om det har været et vanskeligt år, må vi konstatere en helt fantastisk kreativ indsats for at 
normalisere spejderarbejdet. Vores medlemsantal er intakt og alt i alt, er vi kommet godt igennem det 
forløbne år. Hytten er nu med egen flagstang doneret af kommunen og opsat af forældre og spejdere i 
fællesskab. Det er vi glade for! 

Brian G. Jensen gav en kort beretning fra lederne. Det er lykkedes at afholde nogle succesfulde små lejre 
med støtte fra foreninger og donationer. Vi har indrettet os efter de instrukser, der er kommet fra 
korpsledelsen og bestyrelsen. Vi har afholdt hjemmespejd, løb i lokalområdet og i det hele taget være en 
aktiv forening. Vi har arbejdet med at kunne tiltrække flere ledere, det er acceptabelt i øjeblikket, men vi 
bliver skrøbelige, hvis der er ledere, der forlader os. Det skal vi være opmærksomme på.  

Der var ingen spørgsmål til beretningen. Den blev vedtaget. 

 

4. Godkendelse af årsregnskab (Se årsrapport) 

Revisor fremlagde regnskabet. Der er udarbejdet et mere detaljeret noteværk på regnskabet, som er 
præget af Corona. Overskuddet er desværre blevet større. Der er 3 ting som i væsentlig grad er årsag 
hertil – Ture og lejre er udgået og midler til materiel til disse er ikke benyttet – der har alene været 
afholdt få kurser, og ikke alle de som der har været budgetteret med. Et sidste punkt er en succes: 
juletræssalget har oversteget alle forventninger med 50.000 kr. i overskud. 

Og endnu et nedslag i aktiviteterne: Vores kontingent er stabilt + 8 medlemmer mere, tilskuddet fra 
kommunen blev ikke udnyttet helt og så har gruppen modtaget en pantdonation 6.500 kr. fra Salling 
Group helt uopfordret.  

Regnskabet blev godkendt.  



5. Behandling af evt. indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 

a. Godkendelse udviklingsplan for 2021. Udviklingsplan baseret på fælles udviklingsseminar mellem 
bestyrelsen og ledergruppen afholdt den 17-09-20 på Gurredam vedlægges til godkendelse. 

Formanden fremlagde udviklingsplanen som er udarbejdet tæt sammen med ledelse og bestyrelse. 
Grupperådet vil arbejde på 3 allerhøjest 5 missioner for de næste år: 

A: Opretholde et højt og kvalitativt aktivitetsniveau som muligt. 

B: Benytte enhver kvadratmeter på hele Femkløveren og tænke vores arealer omkring os ind i det 
daglige spejderarbejde. 

C: Komme væk fra Femkløveren. Vi skal bruge fantastiske natur og interessante grønne område omkring 
os. Det også vigtigt, at vores spejdere deltager i de kurser der tilbydes og kommer ud og møder andre 
spejdere. 

D: Flere ledere. Vi skal skabe et udviklende voksenmiljø for de ledere, der vil bruge tid og kræfter på 
spejderarbejde i tæt samarbejde med forældrene. 

Der er opbakning til de klare mål i planen. 

Der var stor ros til bestyrelse og ledergruppen for det gode arbejde og udviklingsplanen blev godkendt. 

 

b. Fastsættelse af kontingent. Gruppens kontingentsatser er sammenligningsvist ganske beskedne og 
senest justeret pr. 2016. På baggrund af denne fortsatte pandemi-situation med deraf følgende fortsatte 
begrænsninger i afdelingernes aktiviteter, foreslår bestyrelsen dog uændrede kontingentsatser som 
følger: 

Familiespejd:      800 kr./år   

Spejdere til og med troppen (u. ca. 16 år):  1400 kr./år 

Klanspejdere (over ca. 16 år):  1000 kr./år 

Superseniorer/gammelklaner (o. 24 år):      800 kr./år 

Spejdere på efterskole (midl. Fraflyttede etc..):   500 kr./år 

Ledere:      100 kr./år 

Revisor bemærkede, at kontingentet har ligget på samme niveau i flere år, og at man valgt ikke at 
nedsætte i år på trods af situationen med Corona. Kontingent er lavt, men ligger i et fornuftigt leje i 
forhold til gruppens aktiviteter i 2021. 

 c. Vedtagelse af budget for 2021 (se bestyrelsens forslag i samme dokument som årsregnskabet). 

Formanden gennemgik budgetforslaget for 2021. Gruppen forsøger at køre med et balanceret budget 
som overhovedet muligt uden overskud/underskud. 

Der var enkelte kommentarer til om gruppen kan fastholde aktivitetsniveauet. Ekstraordinært bruger vi 
derfor yderligere 20.000 til tilskud til sommerlejre. Juletræssalget forsætter med samme budget som i 
2020. Det kan evt. justeres ned. Vi arbejder konservativt, og der er derfor ingen huller i budgettet. 

 



Budgettet er for 2021 blev vedtaget. 

7. Antal og valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. 

a. Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen – ud over formand, kasserer og den ene gruppeleder – fortsat 
består af 2-3 forældrerepræsentanter, 3 unge spejdere (15-23 år) og 2-3 ledere (ex en gruppeleder). 
Alle personvalg gælder som udgangspunkt for en 2-årig periode.  

Der har i flere år været en forholdsvis stor bestyrelse, og det har været drøftet før om en mindre 
bestyrelse kunne være en fordel. 

Det blev foreslået, at grupperådsmødet godkender den indstilling, der ligger i dagsordenen. Det blev 
samtidig foreslået, at bestyrelsen bemyndiges til at supplere, der hvor bliver nødvendigt.  

Begge forslag blev vedtaget. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg i 2021: 

Valg af bestyrelsesformand: Efter seks år på posten modtager Henrik Morgen ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår nuværende bestyrelsesmedlem Martin Asser Hansen som ny formand.  

Vi siger tak for uvurderligt arbejde til Henrik Morgen. Martin Asser Hansen blev valgt.  

Martin er far til Viktor (Mini) og Arthur (Micro) og vi har været med i De Vilde Svaner siden familiespejd 
for fire år siden. Man bliver jo et bedre menneske af at være spejder, så Viktor og Arthur har ikke noget 
valg: en gang spejder, altid spejder. Martin var selv spejder som knægt (grøn). Han har været med i 
bestyrelsen som forældrerepræsentant de sidste par år, men vil nu tage en tørn som formand. 

Valg af kasserer: Efter knap 5 år på posten modtager Jesper Bertelsen ikke genvalg. Bestyrelsen 
foreslår Nikolaj Visby Sandbæk som ny kasserer. Nikolaj er far til mikrospejder Frederik. Det bemærkes, 
at den afgående bestyrelse har besluttet fortsat at outsource de bogholderimæssige opgaver trods den 
nuværende operatørs (SAF) opsigelse, og der arbejdes pt fortsat på en ny løsning.  

Vi siger tak for godt arbejde til Jesper Bertelsen og Nikolaj Visby Sandbæk blev valgt. Nikolaj Sandbæk 
bor i Nivå er gift med Rikke og har Sofie og Frederik. Frederik går i 1. Klasse og er Micro 
spejder. Arbejder til dagligt i Nordea og er også med i skolebestyrelsen for Nivå skole. 

Valg af min. 1 forældrerepræsentant: På valg er Sune Stjerneby, der ikke ønsker at genopstille. 
Bestyrelsen foreslår nyvalg af Birger Dudek. Ved valg til formand udtræder Martin A. Hansen som 
forældrerepræsentant og grupperådsmødet kan evt. vælge yderligere en ny.  

Birger Dudek stillede op og blev valgt. Birger er far til Frej, som er rigtig glad for at være spejder. Birger 
synes, det har været en fornøjelse at følge med, er ikke selv spejder, men har erfaring fra andet 
foreningsarbejde. 

Valg af 1 lederrepræsentant: På valg er Martin Engkær Lauritsen, der efter mange års indsats i 
bestyrelsen ikke modtager genvalg. Ledergruppen vil evt. fremkomme med forslag.  

Det foreslås,  at der fremover kun er to ledere i bestyrelsen udover gruppelederen. Det blev vedtaget. 

Valg af 1 unge-repræsentant: På valg er Andreas Vahr Holm, der efter to valgperioder ikke ønsker at 
genopstille. Unge-gruppen vil evt. indstille en kandidat. 

Andreas Vahr Holm er på valg og Simon Green ønsker ikke genvalg. Sandra Kay stillede op og blev valgt. 
Sandra startede som mini-spejder, er i troppen og Micro leder. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at 
supplere med en ung mere, hvis der er nogen som viser interesse for det. 

Den nye bestyrelse ser herefter således ud: 
Martin Asser Hansen   Bestyrelsesformand 
Nikolaj Visby Sandbæk   Gruppekasserer 
Brian Grønning Jensen   Gruppeleder i bestyrelsen 
Frederikke Viktoria Amalie Grand  Ung i bestyrelsen 



Sandra Kay    Ung i bestyrelsen 
Morten Andersen   Ledelsesrepræsentant 
Trine Knoop    Ledelsesrepræsentant 
Jesper Palner    Forældrerepræsentant 
Jens Bøttcher Gandløse   Forældrerepræsentant 
Birger Dudek    Forældrerepræsentant 
 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Michael H. Christensen er villig til at fortsætte som revisor. Som suppleant foreslås Jesper Bertelsen. 

Michael H. Christensen blev valgt som revisor og Jesper Bertelsen blev valgt som suppleant. 

9. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet, min. en ung (15-23 år) 

På valg er Hanne Larsen (familiespejd-leder) samt Martin Lauritsen (ung spejder). Det indstilles desuden, 
at bestyrelsen bemyndiges til at udpege evt. stedfortrædere i tilfælde af forfald. 

Hanne Larsen, Martin Lauritzen og Sandra Kay (ung) stiller op og blev valgt. Bestyrelsen bemyndiges til 
at udpege stedfortrædere ved forfald. 

10. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet, min. to unge (15-23 år) 

Der skal vælges fem medlemmer til divisionsrådet. Det foreslås, at disse som udgangspunkt rekrutteres 
blandt den nye bestyrelses medlemmer. Endvidere indstilles, at bestyrelsen bemyndiges til at udpege 
eventuelle stedfortrædere i tilfælde af forfald. 

Det foreslås, at Martin Asser Hansen formand, Nikolaj Visby Sandbæk kasserer, Brian Grønning Jensen 
gruppeleder i bestyrelsen samt Sandra Kay ung vælges til divisionsrådet. De blev valgt. 

Endvidere blev bestyrelsen bemyndiget til at udpege evt. stedfortrædere ved forfald. 

11. Eventuelt 

Jonathan Stein fra korpsrådet bemærkede at det er fordel at valget af formand / kasserer ligger forskudt, 
det er ikke optimalt, at de begge er på valg. Gruppeledelsen vil tilstræbe, at dette ikke sker fremadrettet. 

De nye medlemmer blev budt velkommen til næste møde som afholdes den 27. maj 2021. 

Jonathan afsluttede med at takke for at have været med til vores virtuelle grupperådsmøde. Vi er en af 
de første grupper, der har afholdt mødet virtuelt – det gik rigtig godt og det var en positiv oplevelse at 
være med. Ros til os. 

Dirigent Karsten Møller afsluttede mødet med at takke for god ro og orden. 

 

 

 

 

                 

Karsten Møller, dirigent       Henrik Morgen, afg. formand Martin Asser Hansen, Ny formand  

 


