
 

 

 

 

Tanker og 

fordybelse 

 

 

 
I inviteres til tænkedag og 

Grupperådsmøde 

Søndag den 24. februar kl. 10-14. 

AskovSpejder vil sætte jeres tanker i 

gang og så har vi fordybet os i 2018 og 

vil berette her om.



Tankerne skal gå til. 

Tænkedag den 22. februar er den dag, 

hvor Baden-Powell og Lady-Baden-Powell 

som startede spejderbevægelsen i 1907, 

havde fødselsdag, i stedet for, at fejre 

deres fødselsdag, ville de hellere, at man 

tænkte på andre i verden, der var mere 

trængte end dem, så deraf navnet 

”tænkedag”. 

Ved AskovSpejder fejrer vi det, søndag 

den 24. februar, med aktiviteter som får os 

til, at tænke på hvor godt vi har det, 

modsat nogen andre i verden omkring os. 

Vi har forældrene med til aktiviteter om 
formiddagen, efter vi har fået fælles 
frokost, og mens forældrene er til møde, 
vil spejderne afslutte med en ceremoni, 
hvor det er tradition, for at vi samler lidt 
penge ind, som går til humanitært 
spejderarbejde rundt om i verdenen. 
Til ceremonien giver hver især, 2 kr. pr. 
påbegyndt spejder år, vi har været 
spejder. 
(eks. er du begyndt til spejder august 
2016, er du i gang med dit 3. år og du 
giver så 6 kr.) 
 

Spejder hilsen lederne.



2 i 1 
Kom og mærk og hør, hvad dit 

barn laver til spejder. 

Støt op om dit barn og AskovSpejder ved 

din deltagelse. 

Din deltagelse i det årlige 

grupperådsmøde har stor betydning for os 

ved AskovSpejder, større end du måske 

tror. Vi vil gerne give dig et godt indblik i 

hvad vi laver, og vi vil gerne høre hvis du 

har ønsker. Det giver tryghed og 

fællesskab i spejderaktiviteterne når vi 

mødes engang imellem 

Opbakningen til spejder aktiviteter hvor 

forældre er inviterede, har også stor 

betydning for dit barn og fællesskabet i 

AskovSpejder 

Så håber I kan sætte tid af til 
grupperådsmøde/tænkedag.



Grupperådsmøde 2019 
(Generalforsamling) 
Søndag den 24. februar 2019 kl. 12.30 i 

spejderhuset på Ø.Skibelundvej 15 i 

Askov. 

Mødet er i forbindelse med tænkedag som 

starter kl. 10.00. 

Grupperådet er gruppens øverste 

myndighed. Det består af aktive 

medlemmer, der er fyldt 15 år, forældre til 

medlemmer under 15 år samt bestyrelsen. 

Det er grupperådet, der fastlægger de 

overordnede rammer for jeres børns 

spejderliv. 

Så gå til mødet, og gør din indflydelse 

gældende. 



Dagsorden for grupperådsmødet 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden i hænde 

senest den 10.2.2019 

5. Fremlæggelse af planer for 2019 

6. Fremlæggelse af budget for 2019 - 

fastsættelse af medlemskontingent. 

7. Valg af bestyrelse, Korpsråd, 

Divisionsråd, formand, kasserer, 

revisor og suppleanter. 

8. Eventuelt. 

Det reviderede regnskab samt bilag 

udsendes på mail før mødet. 

Vel mødt til alle 

Christian Ballisager, Bestyrelsesformand, 

formand.askovspejder@gmail.com 

 

 

Askov 3. februar 2019

mailto:formand.askovspejder@gmail.com


Af hensyn til det praktiske, vil vi gerne 
bede om en tilbagemelding om jeres 
deltagelse, det sker ved at gå på 
www.AskovSpejder.dk 
 
 
Aktiviteter forgår uden dørs ved spejder 
huset, mødet indendørs. 
 
 
Der vil blive serveret frokost efter 
aktiviteterne inden mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk 2 kr. pr. påbegyndt spejderår 
 
 
 

PS: denne besked er også sendt ud på 

mail, skulle I ikke have modtaget en mail 

med dette vil vi bede jer sende en besked 

her om til Bo på 

bo.askovspejder@gmail.com så vi kan få 

rettet mail listen til. 

http://www.askovspejder.dk/
mailto:bo.askovspejder@gmail.com
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AskovSpejder 
 

 Grupperådsmøde 2019 
 

Askov den 24. februar 2019 

1. Valg af dirigent og referent  

 Tine blev valgt som dirigent og Mette blev valgt som referent. 
Det blev fastslået, at mødet var rettidigt indkaldt. 
Der var ingen indvendinger til punkterne på dagsordenen.    
 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe  

 Christian fremlagde bestyrelsens beretning for 2018: 

 I gruppestyrelsen sidder Tenna, Mette, Christina, Rikke (i en begrænset periode), 
Henning, Bo og Christian i den foregående periode. 

 Der har været godt spejderarbejde i grenene og der har været gode ture og lejre.  

 Medlemstallet er nogenlunde stabilt men en svag opadgående tendens.  

 Familiespejd konceptet er en god mulighed som fødekanal til nye spejdere.  

 Ledersituationen er pt. lidt presset – i alle grene undtagen junior er der to ledere. Bo 
er midlertidig leder i junior indtil sommerferien i år, hvor der skal findes en eller 
meget gerne to ledere.  

 Der har været en løbende dialog med Vejen Kommunen omkring huset, idet 
Ungdomsklubben har forladt huset. Kommunen har overvejet at afhænde huset. Vi 
har taget kontakt til mountainbikeklubben, som nu begynder at bruge huset i et vist 
omfang. Der er ønske om at få lavet et brugerråd, så vedligehold kan blive 
systematiseret.  

 Vi er flyttet over på DDS medlemssystem, hvilket gør kassererens arbejde lettere i 
forbindelse med udsendelse af medlemsopskrævning.  

 Gruppestyrelsen har haft en arbejdsdag og derudover lavet julehygge på Torvet i 
Vejen to lørdage op til jul, som gav en god profilering af spejdergruppen.  

 Træbygningen ’Tømmerlusen’ er spejdernes hytte, mens murstensbygningen og 
grunden er Vejens Kommunens. Vi råder over 1. etagen i huset. Skoven er Epokes, 
hvor vores sheltere er placeret. Kommunen dækker omkostningerne til 
murstenshuset, mens vi selv afholder udgifterne på Tømmerlusen.  

 Der er ansat en midlertidig præst i Askov, så derfor er det usikkert hvorvidt uddeling 
af Kirkeblade fortsætter. 

(Skiftlig beretning vedlagt referatet)  
  
Bo fremlagde ledergruppens beretning for 2018:  

 56 medlemmer i Gruppen, hvoraf 40 er aktive medlemmer 

 I marts 2018 var der vandredag, hvor forældrene går med spejderne 

 Gruppetur med Torps, Junior og Minispejderne i Næsbjerg, hvor spejderne selv 
lavede mad ud fra levende fisk og levende høns (fra jord til bord) 

 Aktiv del af Askov Byfest, hvilket vi har været i mange år og vi også vil være igen i år 

 Der er flere børn der kommer fra Vejen, så derfor er der overvejelser omkring i 
fremtiden at være aktive i flere arrangementer i Vejen 

 DDS har et Sov Ude arrangement, som vi deltager i. Vi har hidtil ikke været med på 
den officielle Sov Ude side, men kun reklameret for det i Virkelyst og hos vores egne 
spejdere.  

 Divionsarrangement, hvor de små spejderne havde indianer aktiviteter mens de 
store have outdoor aktiviteter.  

 Sidste tirsdag inden sommerferien er der sommerafslutning, hvor forældrene 
deltager.  

 Årets højdepunkt er sommerlejren, dog er der kun ca. halvdelen af spejderne der 
deltager. 
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AskovSpejder 
 

 Sct. Georgsløb i september, så de nye spejdere kan prøve at sove i telt.  

 Op til jul sælger spejderne lodsedler, så spejderne kan lære noget og også tjene lidt 
penge.  

 Vandredag i Ølgod som var arrangeret af Divisionen.  

 Korpsrådsmøde, hvor Bo, Doris og Christina deltog og opbyggede netværk. 

 Ledere: Betina, Signe, Christina, Kåre, Maria, Kim, Doris, men der er altid plads til 
gode ledere. 

 Stor tak til indsatsen til lederne og bestyrelsen.  
(Skriftlig beretning vedlagt referatet)  
 
Begge beretninger blev godkendt. 
 

3.  Fremlæggelse af årsregnskabet 

 Henning fremlagde regnskabet for 2018: 

 2018 endte med et overskud på næsten 71.000 kr, hvilket delvist skyldes, at første 
del af kontingent for 2019 blev opkrævet i december 2018 og delvis at der var nogle 
udfordringer med regnskab i 2017, som blev gennemført i 2018, f.eks. konto 2099 
tilskud/refusion ture og lejre.  

 Refusion af hytte og lokaleleje betales 75% af udgiften i det kommende år (i 2017 
var der ekstraordinære udgifter til hytte og lokaleleje pga. Landslejr). 

 Ca. halvdelen af spejdernes kontingent går til Korps og Division 
(Skriftlig regnskab vedlagt referatet)  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Behandling af indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag. 
 

5. Fremlæggelse af planer for 2019 

 Bo fremlagde Udviklingsplan 2018-2020: 

 Korpset er i gang med at udvikle en ny udviklingsplan fra 2020. 

 Vi har pt. tre hovedpunkter: ledelsesudvikling, børn leder børn og friluftsliv. 

 Vi sender gerne både spejdere og ledere på kurser og lederudvikling.  

 Udviklingsplanen indeholder ikke konkrete mål, idet der er fokus på kvalitet fremfor 
kvantitet.  

(Skriftlig Udviklingsplan vedlagt referatet)  
 
Udviklingsplanen blev godkendt. 
 

6. Fremlæggelse af budget for 2019 - fastsættelse af medlemskontingent 

 Henning fremlagde budget for 2019: 

 Lederne har opfordret til at der er fokus på kvalitet i spejderarbejdet, så der er ansat 
ekstra penge til hytte og lokaleleje samt mindre materialeanskaffelser.  

 Dermed budgetteres der med et mindre underskud i 2019, hvilket ikke er 
problematisk, da vi har en god egenkapital.  

 Konto 2152 står til 0 i 2018. Nogle af tallene fra konto 2099 burde være bogført 
under konto 2152. 

 De 25.000 kroner på mindre materialeanskaffelser er ikke øremærket til noget 
specifikt, men giver lederne det økonomiske råderum til at kunne foretage nogle 
spændende aktiviteter og fokusere på spejderarbejdet.  

(Skriftlig budget vedlagt referatet) 
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Forslag om at kontingentet hæves 1 kr. til 801 kr., da kontingent opkræves 3 gange 
årlig. Årsagen er, at det så falder sammen med korpsets kontingentopkrævning. Samt at 
det giver god mening at der starter en ny periode efter sommerferien. Opkrævningen 
opsendes 10 dage inden perioden starter, så der er mulighed for at få evt. opsigelser 
registreret i systemet inden den nye periode starter.  
 
Budgettet og kontingentfastsættelse blev godkendt. 
 

7. Valg af bestyrelse, Korpsråd, Divisionsråd, formand, kasserer, revisor og suppleanter. 

 Formand 
Christian genopstiller og blev genvalgt som formand. 
 
Kasserer 
Henning genopstiller og blev genvalgt som kasserer. 
 
Bestyrelse 
Grupperådet foreslår 7 medlemmer i bestyrelsen (incl. formand og kasserer) og 1 
suppleant. Det opfordres at bestyrelsen består af både ledere, forældre og unge. Der er 
ingen unge (15-23 årige), der opstiller til bestyrelsen.  
Grupperådet mødes ca. 5 gange årligt til møder et par timer en hverdagsaften. 
 
Gruppelederen er født medlem af bestyrelsen, så Bo er født medlem.  
Christina fortsætter som ledelsesrepræsentant i bestyrelsen.  
Tenna er ikke på valg, da hun blev valgt sidste år.  
 
Christian – modtager genvalg 
Mette – modtager ikke genvalg 
 
Lisbeth Garder (Frederiks mor) og Nina Jensen (Thors mor) opstiller til bestyrelsen.  
Lisbeth og Nina blev valgt til bestyrelsen.  
 
Suppleanter 
Annette Bollerup (Augustas mor) og Vibeke Nielsen (Niels’ mor) opstiller som suppleant.  
Suppleanter indkaldes til møderne – dog uden stemmeret.  
Vibeke blev valgt som 1. suppleant og Annette som 2. suppleant.  
 
Bestyrelsesformand indkalder til det første møde, gerne inden 14. marts 2019. 
 
Korpsråd 
Doris og Bo genopstiller og begge blev valgt.  
 
Divisionsråd 
Doris, Christian, Christina, Bo og Bettina opstiller og alle blev valgt.  
 
Revisor og revisorsuppleant 
Knud Johansen genopstiller som revisor og blev valgt.  
Tine genopstiller som revisorsuppleant og blev valgt.  
 

8. Eventuelt 

  Divisionen opfordrer til at melde til gruppen til officielt at melde os til Sov Ude 
arrangementet pga. signalværdien.  

 
 



AskovSpejder  

  

 2018 Beretning fra Bestyrelse  

 

I det forgangne år har Gruppestyrelsen bestået af Tenne Barasinski, Mette Petersen, Christina Håkonson, Rikke Julius, 

Henning Rose, Bo Flugt og undertegnede.  

Set hen over året så har det igen været et godt spejderår. Der har været arbejdet godt ude i grenene (mikro, mini, junior, 

trop og familiespejd), der har været gode ture, venskaber er blevet stærkere og personlige egenskaber er blevet udfordret 

og udviklet.  

Medlemmer 

Medlemsantallet er nogenlunde stabilt, - der er løbene nogle der stopper og løbende nogen der kommer til. Det har i 

gruppestyrelsen været drøftet om man skulle undersøge årsagerne til at børn og unge stopper til spejder – det er vurderet 

at de svar man tidligere har fået, - stor mængde af tilbud, travl hverdag m.v. stadig er de overvejende grunde til at 

spejdere stopper. Naturligvis skal vi forsat i alle grenene forsøge at holde os relevante, tidssvarende samtidig med at vi 

dyrker traditionerne og de klassiske spejder-discipliner. 

I forhold til at få nye spejdere til at starte mener vi at Familiespejd er et rigtig god indslusningsmulighed – og som 

sidegevinst får vi til Familiespejd er rigtig fin berøringsflade med forældrene – som måske hen ad vejen kan tage en 

ledergerning eller på anden vis bidrage til spejderarbejdet i Askov.  

Ledersituationen 

Der er desværre af forskellige årsager stoppet flere ledere der i løbet af året. Derfor er ledersituationen i Askov Gruppe 

noget presset. Dog har alle grene på nær junior to ledere. Det er absolut ønskværdigt med flere ledere. Gruppelederen 

(Bo) har som en midlertidig løsning juniorerne – så senest til sommerferien i år skal vi have fundet en anden løsning på 

dette.  

SpejderHuset 

Vi har i løbet af året haft en dialog med Vejen Kommune vedr. Spejderhuset. Ungdomsklubben er fraflyttet og kommunen 

har derfor henvendt sig for at orientere sig om spejderarbejdet og vores brug/behov for lokaler. Konkret var der fra 

kommunens side overvejelser omkring hvorvidt huset beholdes eller afhændes. Som situationen er p.t. er der fra 

kommunens side ikke overvejelser om at afhænde huset.  

Nyt Medlemssystem 

Vi er kommet over på DDS’ ny medlemssystem. Det ser ud som om at det kører ganske godt og at der er en del fordele i 

det. Bl.a. er der ifht. Kontingent et system der lettet kasserers opgave. Derudover er der styr på børneattester, GPDR, 

emails og forældrekontakter og meget mere. 

Arbejdsdag og Jul på Vejen Torv 

I efteråret fik vi på Arbejdsdagen lavet lidt vedligehold på Tømmrerlusen – det var en god dag som gjorde godt for både 

hytte, spejdere og forældre.  

I December var vi to gange på Vejen Torv og vise flaget – der var bål og snobrød og rensdyr-produktion i stor stil. En fin 

profilering af os – økonomisk en go idé – og rigtig hyggeligt. 

Økonomi  

Kasser vil om lidt redegøre for såvel regnskab som budget. Der kan være nogle af vores faste indtægtskilder der vil ændre 

sig – så der kan i fremtiden blive behov for at vi finde nye kilder til indtjening. Kan vi finde nye kilder hvor vi samtidig har 

indbygget en spejderaktivet eller kan drage noget læring – så er det optimalt. Vi hører i bestyrelsen altid gerne om gode 

forslag til dette   

Tak  

Stor tak til ledere, bestyrelse og forældre – uden engagementet, den positive ånd, arbejdskraften … så var der ikke 

noget spejderarbejde i Askov   

Mvh Christian  
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AskovSpejder 
 

Grupperådsmøde 2019 
 

Askov den 24. februar. 2019 
 

Beretning fra AskovSpejder Gruppeleder 
 

Vi er p.t. 56 medlemmer hvor de 40 er spejder, og resterne er leder og hjælper. 

 

Fordelt på: 5 familiespejd 2 leder, 10 mikroer 2 leder, 14 minier 2 leder, 6 junior 1 leder, 3 
tropsspejder 2 leder, 3 senior, 2 gruppemedlemmer 1 konsulent 1 gruppeleder 2 gruppe hjælper 

 

Siden grupperådsmødet i marts sidste år har vi tilbudt spejderne forskellige fælles 
ture/arrangementer. 

 

Vandredag i marts der var en god flok der deltog men ikke de lange kilometer, vi gentager i gen i 
2019 det bliver den 30 marts. 

 

Vi var også i år med til Askovs byfest, lederne lavede aktiviteter for byens børn, og junior og trop 
var på pladsen og lavede aktiviteter torsdag til søndag. Vi deltage også i byfesten her i 2019 med 
aktiviteter dog i mindre om fang. 

 

Gruppe tur for det støre spejder, som fore gik i Næsbjerg spejdernes hytte, vi lavede jord til bor, 
levende fis og høns var på menuen. 

  

Vi hade sov ude i maj en hyggelig nat med en god håndfuld gæster. 

Sov ude igen i år dato 25. maj 2018 

 

Divisionen lavede en event dag hvor vi deltog vi en god dag med gode boplevelser og udfordringer 
til alle. 

 

Inden sommerferien hade vi sommerafslutning for alle med famille, hvor der udleveres års mærker, 
som altid en god aften med spejder og forældre. en tradition vi også gentager i år tirsdag den 25. 
6. 2019. 

 

Årets højde punkt er jo sommerlejren, og i 2018 mikro og mini var på Forlev og de store var på 
Toggerbo. dog ser vi en tendens til at ikke så mange prioterer en ”uges” lejer med spejderne, 
håber vi kan få vendt tendensen de kommende år. 

I 2019 går mikro og mini spejdernes sommer lejer til Kulsø. 

 

I september var vi på Sct. Georgs løb, en tur på Assenbæk spejder center, 18 deltager på denne 
tur. 

 

I okt. – nov. gik vi atter i gang med at sælge lodsedler, for KFUM-soldatermissionen. Vi fik i år solgt 
ca. 400 lodder, flot klaret af spejderne og de forælder der hjalp dem til gejsten. 
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Lørdag i november tog vi afsted på vandredag i Ølgod, en dag i divisions regi, mini, junior, trop tog 
afsted, lederne kunne i år også gå og vi gik længst, så nogen var trætte i benene. 

 

Korpsrådsmøde i november Doris og jeg deltog 

 

Kåre og Maria er igen kommet godt i gang med en nu flok familiespejd der er nu 5 faste. 

Betinna og Signe er også trådt til som leder og hjælper ved mikro. 

Bo (jeg) er trådt ind som junior leder, men det holder jeg med til sommer, og så skal der nye 
kræfter til på den post, så håber der er nogen der melder sig til opgaven. 

 

En tak til alle lederne for de gode spejder oplevelser jeg har haft sammen med jer i 2018 og til dem 
vi får fremad. 

 

Til sidst vil jeg til bestyrelsen sige tak for kampen i 2018 og jeg glæder mig til at arbejdet i den 
kommende bestyrelse. 

 

Gruppeleder Bo Flugt 



Konto 

1010 

1011 

1020 

1030 

1041 

1042 

1049 

1050 

1060 

1070 

1090 

lndtaegter i alt 

2000 

2001 

2010 

2011 

2012 

2020 

2021 

2022 

2023 

2030 

2031 

2040 

2041 

2050 

2060 

2090 

2091 

2099 

2100 

2101 

2110 

2151 

2152 

2153 

2154 

2210 

Udgifter i alt 

Resultat 

Regnskab 
01-01-18til 31-12-18 

Betegnelse 

Kontingenter 

Afskrevet kontingent 

Aktivitetstilskud Vejen Kommune 

Tilskud OK Benzin 

Salg juledekorationer 

Salg lodsedler 

Varesalg til spejdere 

Salg ifm. arrangementer 

Udbringning af blade mv. 

Diverse indtaegter 

Renteindtaegter 

Korpskontingent 

Divisionskontingent 

Udgifter ifm. arrangementer 

PR for spejderarbejdet (hjemmeside mv) 

Proviant 

M0der og arbejdsdage 

K0rselsgodtg0relse 

Telefonudgifter 

Udgifter ifm. juledekorationer 

Uddannelse og kursus 

Tilskud, uddannelse mv., Vejen Kommune 

Arbejdsmaterialer 

lndk11Jb i Spejdersport 

Diverse udgifter 

Gaver 

Ture og lejre 

Hytte og lokaleleje 

Lokaletilskud Vejen Kommune 

Mindre materielanskaffelser 

Vedligeholdelse af material 

Nyanskaffelser 

Reparation og vedligehold 

Refusion, reparation og vedligehold 

Naturgas o.a. varme 

Forsikringspraemier 

Bankgebyrer 

AskovSpejder 
Det Danske Spejderkorps 

6600 Vejen 

Udskrevet den 17-02-19 

Side nummer 1 

Arstotal 

kr. -45.172,68 

kr. 5.378,00 

kr. -3.780,00 

kr. -9.783,50 

kr. -1.918,50 

kr. -4.262,50 

kr. -1.734,00 

kr. -3.764,50 

kr. -18.000,00 

kr. -5.800,00 

kr. 0,00 

Budget atd. 

kr. -34.800,00 

kr. 0,00 

kr. -5.000,00 

kr. -8.000,00 

kr. -3.000,00 

kr. -4.000,00 

kr. -1.000,00 

kr. -1.200,00 

kr. -17.000,00 

kr. -2.500,00 

kr. -100,00 

kr. -88.837,68 kr. -76.600,00 

kr. 16.171,00 

kr. 2.310,00 

kr. 1.124,25 

kr. 1.850,00 

kr. 4.236,27 

kr. 2.556,00 

kr. 2. 727,90 

kr. 450,00 

kr. 0,00 

kr. 2. 775,00 

kr. -2.081,25 

kr. 4.271 ,60 

kr. 0,00 

kr. 9.325,46 

kr. 200,00 

kr. -2.501 ,07 

kr. 6.252,00 

kr. -47.605,30 

kr. 1.452,60 

kr. 150,00 

kr. 0,00 

kr. 299,81 

kr. 0,00 

kr. 5.586,32 

kr. 7.190,52 

kr. 1.242,23 

kr. 14.400,00 

kr. 2.160,00 

kr. 800,00 

kr. 1.900,00 

kr. 2.500,00 

kr. 5.500,00 

kr. 2.500,00 

kr. 0,00 

kr. 500,00 

kr. 7.500,00 

kr. -5.625,00 

kr. 3.000,00 

kr. 3.000,00 

kr. 6.000,00 

kr. 500,00 

kr. 20.000,00 

kr. 15.000,00 

kr. -26.230,00 

kr. 1.500,00 

kr. 1.000,00 

kr. 1.000,00 

kr. 2.500,00 

kr. -10.367,00 

kr. 7.000,00 

kr. 7.200,00 

kr. 600,00 

kr. 17.983,34 kr. 63.838,00 

kr. -70.854,34 kr. -12.762,00 

SE-nr. 29478678 



Regnskab 
01-01-18til 31-12-18 

Konto Betegnelse 

Aktiver 

5100 Trammerlusen 

7840 Kassebeholdning 

7860 Nordea drift 11 0-660 

7861 Nordea Plus 6270 716685 

7910 Kontingentdebitorer 1 

7920 Kontingentdebitorer 2 

7930 Andre debitorer 

7940 Kontingentkonto i Medlemsservice 

Aktiver i alt 

Passiver 

Egenkapital 

8000 

8010 

Egenkapital prime 

Overfrart arets resultat 

Egenkapital ultimo 

Andre passiver 

8600 

8610 

Kreditorer 

Interne kreditorer 

Andre passiver i alt 

Passiver i alt 

Henning Rose (kasserer) 

Regnskabet gennemgaet, beholdninger og bilag 
fundet i overensstemmelse med bogf0ringen . 

. ~.~ 
Knud Johansen (reviser) 

AskovSpejder 
Det Danske Spejderkorps 

6600 Vejen 

Udskrevet den 17-02-19 

Side nummer 2 

Arstotal 

kr. 60.000,00 

kr. 0,00 

kr. 82.249,62 

kr. 194.500,80 

kr. 4.426,00 

kr. -3.516,00 

kr. 11.100,00 

kr. 11.103,65 

kr. 359.864,07 

kr. -281.649,51 

kr. -70.854,34 

kr. -352.503,85 

kr. -4.915,46 

kr. -2.444,76 

kr. -7.360,22 

kr. -359.864,07 

Budget atd. 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

kr. 0,00 

SE-nr. 294 78678 



Budget AskovSpejder Det Danske Spejderkorps 

Kto Kontonavn Real2017 Real2018 Budget2019 

1010 Kontingenter 23.600,00 45.172,68 40.050 Antal: 50 Sats 801 
1011 Afskrevet kontingent -1.967,00 -5.378,00 0 
1020 Tilskud 5.850,00 3.780,00 6.500 
1 030 Tilskud OK Benzin 7.379,10 9.783,50 8.000 
1041 Salg juledekorationer 2.835,00 1.918,50 2.000 
1042 Salg lodsedler 3.020,00 4.262,50 4.000 
1 049 Varesalg til spejdere 1.105,00 1.734,00 1.000 
1050 Salg ifm. arrangementer 1.270,00 3.764,50 3.000 
1060 Udbringning af blade mv. 17.000,00 18.000,00 17.000 
1 070 Diverse indtcegter 2.391,96 5.800,00 3.000 
1 090 Renteindtcegter 84,15 0,00 0 

62.568,21 88.837,68 84.550 

2000 Korpskontingent 15.390,00 16.171,00 18.910 Antal: 61 Sats 310 
2001 Divisionskontingent 2.025,00 2.310,00 2.745 Antal: 61 Sats 45 
2010 Udgifter ifm. arrangementer 721,95 1.124,25 1.000 
2011 PR for spejderarbejdet (hjemmeside mv) 1.845,00 1.850,00 1.900 
2012 Proviant 2.376,05 4.236,27 4.000 
2020 M0der og arbejdsdage 5.453,50 2.556,00 5.000 
2021 K0rselsgodtg0relse 2.295,55 2.727,90 2.500 
2022 Telefonudgifter 0,00 450,00 150 
2023 Udgifter ifm. juledekorationer 237,90 I 0,00 500 
2030 Uddannelse og kursus 7.525,00 2.775,00 8.000 
2031 Tilskud, uddannelse og kursus -5.531,25 -2.081,25 -6.000 
2040 Arbejdsmaterialer 2.715,96 4.271,60 5.000 
2041 lndklllb i Spejdersport 3.006,20 0,00 3.000 
2042 lndklllb til videresalg 5.443,75 0,00 0 
2050 Diverse udgifter 6.345,62 9.325,46 2.000 
2060 Gaver 219,95 200,00 1.000 
2070 Administration 0,00 0,00 500 
2071 Porta 8,00 0,00 100 
2090 Ture og lejre 22.886,44 -2.501,07 10.000 
2091 Hytte og lokaleleje 21.150,00 6.252,00 15.000 
2099 Tilskud/refusion ture og lejre 0,00 -47.605,30 -4.689 
2100 Mindre materielanskaffelser 98,00 1.452,60 25.000 
2101 Vedligeholdelse af materiel 1.059,50 150,00 500 
2110 Nyanskaffelser 0,00 0,00 1.000 
2151 Reparation og vedligehold 0,00 299,81 2.500 
2152 Refusion, varme, reparation og vedligehold -13.741,83 0,00 -9.807 
2153 Naturgas o.a. varme 6.673,96 5.586,32 6.000 
2154 Forsikringsprcemier 7.149,07 7.190,52 7.200 
2210 Bankgebyrer 602,00 1.242,23 100 

95.955,32 17.983,34 103.109 

Resultat -33.387,11 70.854,34 -18.559 

pr. ar 
Kontingent 2019, pr. tertial 267,00 801,00 
Kontingent 2018, pr. halvar 400,00 800,00 
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AskovSpejder 
 

 
 

Udviklingsplan for AskovSpejder i 2018-20 
 

Med udgangspunkt i korpsets udviklingsplans 3 hovedpunkter, vil vi 
arbejde hen i mod, at AskovSpejder bliver et sted hvor vi gør følgende 
for at opnå målet. 
 
Ledelsesudvikling: 
Deltager på kurser 
Udnytte interne resurser, spejder-spejder og leder til leder. 
Udnytte eksterne resurser, andre grupper, underviser. 
Evaluering af aktiviteter spejder som ledelse. 
Bibeholde vore gode fysiske rammer. 
 
Børn leder børn: 
Opfordre spejderne til at komme på kurser (Plan, PUF…) 
Lave spejder aktiviteter der ikke er til individet men til gruppen. 
Lave spejder aktiviteter som spejderne kan løse selv. 
 
Friluftsliv: 
Bruge naturen. 
Lave aktiviteter der er læring i friluftsliv. 
Give tryghed til spejderne om naturen. 
Klare dig selv i naturen. 
 


