
Referat af ordinært grupperådsmøde den 23/02-2022 
Mødet blev afholdt i hytten på adressen: Møllevej 14, 2990 Nivå (Hundehuset) kl. 20.00  
Tilstede var 15 stemmeberettigede: 

Maja Raahauge Esven, Trine og Jørgen Knoop, Karsten Møller, Helle Stjerneby, Tina Marcussen, 
Stina Kirstein, Martin Lauridsen, Johan Pelle, Hanne Larsen, Martin Asser Hansen, Birger Dudek, 
Nikolai Sandbæk, Lise Gandløse, Rikke Mørkeberg. 1 stk. lytter med online: Jens Gandløse – Men 
er derfor ikke stemmeberettet 

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog Karsten Møller, som dirigent. Karsten Møller blev valgt enstemmigt/ 
Bestyrelsen foreslog Helle Stjerneby, som referent. Helle Stjerneby blev valgt enstemmigt 
Dirigenten konstaterer, at grupperådsmødet er lovlig varslet og indkaldt 2. februar 2022 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsen beretning  
Bestyrelsens beretning og udviklingsplan blev fremlagt ved formand Martin Asser Hansen 
og blev af forsamlingen godkendt. Beretningen kan læses via de vilde svaners hjemmeside 
https://www.devildesvaner.dk/grupperaadsmoede-2022 
Udviklingsplan – Kan læses i bestyrelsens beretning Flere ledere i de vilde svar er i fokus.  

a) Mission: Flere ledere 
b) Mission: Mere udendørs-spejd 
c) Mission: Mere væk-fra-hytten spejd 

Inkl. Ledernes beretning ved Jørgen Knoop – se hjemmesiden – link ovenstående. 
Beretningen er godkendt af forsamlingen – med nedenstående bemærkning. 

- Gammelklan er også eksistrende med 6 medlemmer, der mødes nogle gange om året. 
De er også ansvarlige for leder-weekend.  

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021  

Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt af kasserer Nikolaj Visby Sandbæk 
Det reviderede regnskab er udsendt til grupperådet via link til hjemmesiden. Se under 
punkt 2. 
Grupperådet godkendte, det påtegnede, årsregnskab enstemmigt. 
Regnskabet bærer præg af Corona. Der er ikke brugt helt det budget, som man havde 
forventet – ønskede aktiviteter har ikke kunne gennemføres. Men medlemstal er heldigvis 
ikke ændret – så kontingentindbetalinger stemmer med det forventede. 
Juletræssalget 2021 gav et overskud på 66.000 kr. Igen vældig flot og gavnligt for de vilde 
svaner. Udgifter til kurser – Det er ikke kun ledere men også spejderne kommer på kurser, 
der betales af gruppen. 
Dirigenten opfordrer til de sidste underskrifter bliver indsamlet snarest- men vi noterer os, 
at revisorens underskrift er til stede i acceptabel tid.  
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  
Budgettet for 2022 blev fremlagt af kasserer Nikolaj Visby Sandbæk.  
Budgettet er udsendt til grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt 

https://www.devildesvaner.dk/grupperaadsmoede-2022


Der står 55.100 kr. på lejrfonden – der vil i 2022 bruges ekstra 50.000 kr. til spejdernes lejr.   
Bestyrelsen vil gerne kompensere med en bålhytte til ALLE – derfor de 100.000 kr. Det er 
vores bålhytte – dvs. De vilde svaner, derfor er der nedsat en gruppe, for at få styr på 
formalia osv. omkring arbejdet med at etablere en bålhytte. 
Jørgen Knoop spørger ind til evt. brug af telt-fonden, der er ønske blandt lederne om nye 
telte evt. tunneltelte etc. Der er penge – hvis behovet er der.  
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023  
Budgettet for 2023 blev fremlagt af kasserer Nikolaj Visby Sandbæk 
Budgettet er udsendt til grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgettet enstemmigt 
De fleste poster er fremskrevet med 2,5-3% - det er helt normalt. Undtaget bålhytten, og 
ture & lejre 
 

6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022-2023 
Bestyrelsen foreslår følgende kontingent(er) for 2022-2023. Pga. Corona vælger 
Bestyrelsen at der ikke er anledning til ændringer – da økonomien er sund og udgifterne de 
sidste par år har været små. 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser som følger:   

• Familiespejd: 800 kr/år ○  
• Spejdere til og med troppen (under ca. 16 år): 1400 kr/år 
• Klanspejdere (over ca. 16 år): 1000 kr/år 
• Supersenior/Gammel-klaner (over 24 år): 800 kr/år 
• Spejdere på efterskole m.v. (midl. fraflyttede etc.): 500 kr/år 
• Ledere: 100 kr/år. 

Grupperådet vedtog kontingentet(erne) enstemmigt 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke kommet nogle forslag     
 

8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
Bestyrelsen tilstræber at bestyrelsen består af 11 stk. 
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen – ud over formand, kasserer – fortsat består af 3 
forældrerepræsentanter, 3 unge spejdere (15-23 år), og 3 ledere. Alle personvalg gælder 
som udgangspunkt for en 2-årig periode. Med mulighed for at indsupplere en ung i løbet af 
året. 
Dirigenten konkluderer, at ovenstående passer i forhold til at krav og principper.  
Plenum snak omkring ”reglerne” for hvordan og hvem der kan være med i bestyrelsen. 
Man skal pr. definition være mindst 3 i bestyrelsen 
Grupperådet godkender bestyrelsens indstilling omkring antal pladser i bestyrelsen. 
 
 
 
 
 



9. Valg til bestyrelsen  
a. Valg af formand for en toårig periode 

Martin Asser Hansen er ikke på valg 
 

b. Valg af kasserer for en toårig periode 
På valg er Nikolaj Visby Sandbæk – er ikke på valg 
 

c. Valg af Ung i bestyrelsen -  medlemmer 
Frederikke Viktoria Amalie Grand - genopstiller ikke  
Sandra Kay – ikke på valg  
Ledig – frit valg 
 
Valgt for en toårig periode er: 
Maja Raahauge Esven er enstemmigt godkendt  
 

d. Lederrepræsentant: Brian Grønning Jensen - genopstiller – blev genvalgt 
Lederrepræsentant: Morten Andersen – Genopstiller ikke 
Lederrepræsentant: Trine Knoop - genopstiller – blev genvalgt 
 
Valgt for en toårig periode: 
Jørgen Knoop blev enstemmigt valgt 
 

e. Forældrerepræsentant: Jesper Palner - på valg og blev genvalgt  
Forældrerepræsentant: Jens Bøttcher Gandløse - på valg og blev genvalgt 
Forældrerepræsentant: Birger Dudek - ikke på valg 
 

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
På valg er:  
Revisor: Michael H. Christensen - på valg 
Revisorsuppleant: Jesper Bertelsen – genopstiller -villig til genvalg 
Begge er enstemmigt genvalgt  
 

11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
28. april i Frederiksborg Gymnasium – torsdag inkl. kage 
Martin Asser Hansen 
Maja Raahauge Esven 
Brian Grønning 
Nikolaj Visby Sandbæk 
Trine Knoop 
 

12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
18.- 20. nov 2022. (hJuleweekend hos de vilde svaner) Der er for-møde den 8. nov 2022 
Sandra Kay 
Maja Raahauge Esven  
 
 



13. Eventuelt 
Alt kan drøftes, intet kan besluttes. 
- Ledere og Klan får videresendt mail fra Poul-Erik – Friluftsrådet holder møde tirsdag 

den 8. marts. Det vil være dejligt, hvis mange møder op – gælder kun ledere og klan fra 
gruppen.  

- Fælles ledermøde 12. marts – ind og meld jer til       (siger Fru. Marcussen) 
- Der skulle have været ledermøde den 2. marts. Det ændres til den 9. marts. Temaet – 

hvordan får vi flere ledere? Derfor er bestyrelsen inviteret – man er mere end 
velkommen til at deltage. 

- Kunne man overveje at bruge lidt penge på at for hvervet ledere til vores grupper, nu 
hvor vi efter sommer ser det bliver knebent. Husk: at man får beklædning, hvis man har 
været leder et helt år.  

- Husk – hvis man tager det sidste af noget i hytten – så skriv til Hanne, der skriver det 
videre, så det bliver indkøbt. Der må ALDRIG mangle kaffe!!  

 

Tak for god ro og orden siger Martin Asser Hansen.  

 
 

Dato:    Dato: 
____________________   ____________________ 
Dirigent    Formand 

lrokr
Maskinskrevet tekst
27-2-2022

Martin Asser Hansen
27-Feb-2022


