AskovSpejder
Askov 9. februar 2020

I inviteres hermed til
Grupperådsmøde 2020 (Generalforsamling)
Søndag den 1. marts 2020 kl. 13.00
I hytten på Terp Spejdercenter, Terpvej 4B,6740 Bramming.
Mødet er i forbindelse med gruppeturen hvor alle er inviteret kl. 10.00.
Aktiviteter forgår udendørs på Terp Spejdercenter, mødet indendørs.
Der vil blive serveret frokost efter aktiviteterne inden mødet.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelse og ledergruppe
Fremlæggelse af årsregnskabet.
Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest den 16.2.2020
Fremlæggelse af planer for 2020
Fremlæggelse af budget for 2020 - fastsættelse af medlemskontingent.
Valg af bestyrelse, Korpsråd, Divisionsråd, formand, kasserer, revisor, suppleanter.
Eventuelt.

Det reviderede regnskab samt bilag udsendes på mail før mødet.
Vel mødt til alle
Christian Ballisager, Bestyrelsesformand, formand.askovspejder@gmail.com
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Grupperådsmøde 2020
Referat for grupperådsmødet 1. marts 2020
Terp spejdercenter
Formanden bød velkommen
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Tine Lykke Thomsen
Referent: Lisbeth Garder
Formanden overgav hermed ordet til dirigenten.
Dirigenten konstaterede, at grupperådsmødet var indkaldt i rette tid.
Dirigenten bemærkede, at grupperådsmødet skal være afholdt inden 1. marts. Derfor er der
givet information til divisionen om, at grupperådsmødet første bliver afholdt 1. marts 2020.
Ingen deltagere havde fuldmagter med, så dem, der var til stede, havde stemmeret. Der var
en stemme pr. barn.
2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe
Formand Christian Ballisager fremlagde sin beretning for året.(se bilag)
Ingen spørgsmål eller brug for uddybning fra formandens beretning
Gruppeleder Bo Flugt Sørensen fremlagde sin beretning på vegne af ledergruppen. (se bilag)
Spørgsmål og kommentarer til gruppelederens beretning:
 Spejderlejr i uge 30 – er det bedre med uge 27 eller 28, da uge 30 er midt i ferien?
 Trop spejder vs. junior – er det den rette konstellation? Skal junior rykke op til trop eller
forblive hos junior?
 Vigtigt med gennemsigtighed i programmet for de enkelte grene. Hvad drejer
spejdergrenen sig om? Hvad går vi ind til som forældre? Hvad er programmet og
datoerne? Brug for at melde en langsigtet plan ud til de enkelte grene. Og hvilke
kompetencer får man i løbet af året og som barn/ung hos spejderne. Hvad kan man
bruge det til fremadrettet?
o For dem, der aldrig har været spejder, skal det være forståeligt hvad der sker og
informativt.
o Børn har nemmere ved at modtage hvis de ved besked på egen hånd. Vigtigt
med forudsigelighed og det kan fremme motivationen at vide hvad man skal.
 Udlandstur for de ældre spejdere f.eks. – vandreture i Pyrænæerne. Det kan motivere
at skulle tjene penge sammen til turen. Udfordringen er at skaffe penge nok. Der kan
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også være forældre, der foretrækker at betale sig fra det ulig spejderånden. Vil det
tiltrække for mange, der ikke er spejdere i hjertet, som bare gerne vil på en fed tur?
Er der et mål for AskovSpejder – hvor mange spejdere skal vi have? Der er ikke noget
mål eller en procentvis fordeling mellem børn og voksne på grenene. Vil være fint med
mere åbenhed og mål.

Beretninger blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet
Kassere Henning Rose fremlagde årsregnskab
 Overskuddet er på ca. 35.000 kr. Den væsentligste årsag er en pulje til aktiviteter, der
ikke er blevet afholdt. Puljen føres videre til næste års budget, så der er plads til nye
ideer.
 Pæn egenkapital.
 Ca. halvdelen af kontingentindtægter beholder vi selv. Resten går til korpset/divition.
Spørgsmål til regnskab:
Naturgas og varme: stor forskel på 2018 og 2019? Skyldes at opgørelsen kommer på det
næste regnskabsår.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.
5. Fremlæggelse af planer for 2020
Gruppeleder Bo Flugt Sørensen fortalte
 at der er ingen større planer udover de gentagne ting, der ligger i løbet af året.
 Udviklingsplanen skal gentænkes fra 2020, da den nuværende udviklingsplan går fra
2018-2020. Korpset har også en ny udviklingsplan plan, som vi skal til at forholde os til.
6. Fremlæggelse af budget for 2020 - fastsættelse af medlemskontingent
Kassere Henning Rose fremlagde det udsendte budgetforslag.
 Afspejler de udfordringer, som formanden og gruppelederen pegede på i beretningerne
- bl.a. en lille nedgang i kontingent.
 Vi har afsat 25.000 kr. til den gode ide. Kan også bruges til lejrtur.
 Vi sparer op til landslejr i 2022 i Hedehusene.
 Uændret kontingent på 801 kr. pr. år. Opkræves tre gange om året.
Budgettet et godkendt.
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7. Valg af bestyrelse, Korpsråd, Divisionsråd, formand, kasserer, revisor, suppleanter
P.t. 7 medlemmer i bestyrelsen og 1 suppleant:
Christian Ballisager, Fmd.
Henning Rose, kassere
Bo Flugt Sørensen, Grupperleder
Christina Håkonsson, Grenleder
Tenna Barasinski, forældre
Vibeke Kragsig Mortensen, forældre
Lisbeth Garder, forældre
Suppleant: Anette Bollerup, forældre
Valg af formand
Christian Ballisager genopstillede og blev genvalgt.
Bestyrelsen er enige om, at de deles om de opgaver, der ligger i formandsskabet.
Valg af kassere
Henning Rose genopstillede og blev genvalgt
Senest ved udgangen af 2021 stopper Henning som kassere.
Gruppeledere/leder
Gruppelederen er født medlem af bestyrelsen. Bo Flugt Sørensen genopstillede og blev
genvalgt.
Christina Håkonsson genopstillede og blev genvalgt
Forældre repræsentanter
Tenna Barasinski trådte ud af bestyrelsen
Vibeke Kragsig Mortensen genopstillede og blev genvalgt
Brian Rygaard stillede op og blev valgt.
Suppleant
Anette Bollerup genopstillede og blev genvalgt.
Ingen af de unge spejdere stillede op til bestyrelsen.
Valg til korpsrådet
Doris Petersen og Bo Flugt Sørensen er på genvalg.
Doris Petersen blev genvalgt og Nicolai Flugt Sørensen stillede op og blev valgt. Bo Flugt
Sørensen trak sig.
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Valg til divisionsrådet
Doris Petersen, Kristina Nielsen, Bo Flugt Sørensen, Christina Håkonsson og Bettina Hansen
stillede op og blev genvalgt.
Christian Ballisager trådte ud.
Valg Revisor
Knud, revisor, genopstillede og blev genvalgt
Tine Lykke Thomsen, revisorsuppleant, genopstillede og blev genvalgt.
8. Eventuelt
Grupperådet mødes første gang den 30. marts kl. 19-21.
Der er enighed om at konceptet for årets grupperådsmødet er godt.
Gruppelederen spurgte ind til hvad der skal til for at få flere med til grupperådsmødet.
- Skal vi holde det i spejderhuset. Tættere på og nemmere at deltage?
- Flere forældre meldte ind, at det er godt at se hvad børnene laver
- Muligt på forhånd at informere om at alle poster er besat, så det er risikofrit at deltage
- Meget afhænger af prioritering i familierne – også selvom datoen er meldt ud
- Forældre må gerne være en større del af aktiviteterne i dag
- Vejret og tidspunkt på året har indflydelse
- Er det bedre med en hverdagsaften frem for en søndag?
- Skal vi kombinere det med info om udlandsture?
Dirigenten takkede for tak for god ro og orden og lukkede grupperådsmødet med tak til ledere
og grupperåd.
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Årsberetning af Gruppe styrelsen
I det forgangne år har Gruppestyrelsen bestået af Tenna Barasinski, Vibeke Kragsig Mortensen, Lisbeth
Garder, Christina Håkonsson, Henning Rose, Bo Flugt og undertegnede. Hertil Knud Johansen som revisor
og Anette Bollerup som suppleant.
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 Mange gode ture, venskaber er blevet stærkere og
personlige egenskaber er blevet udfordret og udviklet.
Medlemmer
Medlemsantallet er desværre gået lidt tilbage – ca. 10% MEN over årene så kører det jo lidt op og ned – i 18
var vi ca. 47 (spejdere og ledere) i 19 var vi 60 og her nu er vi 54.

Ledersituationen
Enhed
Mikrobe
Mikrobe
Mikrobe
Mikrobe
Mikro
Mini
Mini
Junior
Junior
Trop
Trop

11 ledere i alt

Medlem
Henrik Villaume Meyer
Katrine Boller
Maria Bille Ravnborg
Andres Kåre Bille Ravnborg
Betina Hansen
Christina Håkansson
Signe Edelberg Søndergaard
Bo Flugt Sørensen
Kristina Nielsen
Doris Petersen
Kim Barasinski

Så samlet set så er antallet af ledere tilfredsstillende – men vi er dog lidt ”tyndt” besat i et par af grenene.
SpejderHuset
Vi har i løbet af året fået nye naboer – Askov Mudeaters MTB – og det er så vidt jeg har hørt rimeligt
gnidningsfrit. Det er ihverfald i vores interesse at huset benyttes så meget som muligt – så kommunen ikke
får sjove ideer. 
Medlemssystem
Vi har i et par år nu været på DDS’ medlemssystem. Det kører stadig ganske godt. Jeg har selv først
fornyelig opdaget arrangements-modulet – hvor man kan tilmelde sig arrangementer og op den måde få
hjælp til at holde styr på det.
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 gl.daws æbleskiver og rensdyrproduktion i stor stil. En fin profilering af os – økonomisk en go idé – og rigtig hyggeligt.
Folder
I erkendelse af at ikke alle mennesker har været spejder og så følgelig ikke ved alt om det så har vi lavet en
lille folder der fortæller lidt om spejderarbejdet, inddelingen i grene, regler og traditioner, aktiviteter osv.

Visionsdag/Væksmodellen
I august holdt bestyrelsen sammen med ledergruppen en Visions/udviklingsdag med temaet:
”Hvad er godt ved, at være leder- og hvordan får vi mere af det”
”Hvad er skidt ved at være leder - og hvordan får vi mindre af det”
Det var et rigtig godt møde med rigtig mange gode input og fokuspunkter til arbejdet i ledelsen og
bestyrelsen – og til samarbejdet mellem de 2.
Nogle af temaerne – uden at gå ned i detaljen, - var noget med at beholde og vedligeholde gejsten, rettidig
planlægning, reklame for os selv, rekruttering osv.
Resultatet af det møde blev der arbejdet videre med på nytårskuren – så da vist i øvrigt blev det længste
spejdermøde jeg har været med til – det var både givtigt og hyggeligt.

Økonomi
Kasser vil om lidt redegøre for såvel regnskab som budget.

AskovSpejder

Grupperådsmøde 2020
Askov den 1. marts. 2020

Beretning fra AskovSpejder Gruppeleder
Vi er p.t. 54 medlemmer hvor de 39 er spejder, og resterne er leder og hjælper.
Fordelt på: 7 familiespejd 4 leder, 5 mikroer 1 leder, 18 minier 2 leder, 6 junior 1 leder, 1
tropsspejder 2 leder, 2 senior, 4 gruppemedlemmer, 1 gruppeleder
Siden grupperådsmødet i februar 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
2020 det bliver den 28-29 marts.
Vi var også i år med til Askovs byfest, lederne lavede aktiviteter for byens børn. Vi deltage også i
byfesten her i 2020 men hvor vi vil prøve med færre aktiviteter men så med lidt mere ”kød” på.
De enkelte grene har gang i forskellige aktiviteter, shelter mærket, og andre overnatninger i
forbindelse med mærker mm.
Vi udbød sov ude i maj men der var desværre ingen gæster og kun få egne spejder der hade
tilmeldt sig så vi valgte at aflyse. Men vi prøver at give det en ekstra omgang her den 2. maj 2020
se Virkelyst.
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 16.
6. 2020.
Årets højde punkt er jo sommerlejren, og i 2019 mikro og mini var på Kulsø spejdercenter. Dog ser
vi en tendens til at ikke så mange prioritere en ”uges” lejer med spejderne, håber vi kan få vendt
tendensen de kommende år.
I 2020 skulle lejren havde gået til CAF20 en lejer divisionen stod for, men desværre blev den aflyst
så vi arbejder på en anden plan.
I september var vi på Sct. Georgs løb, en tur på Assenbæk spejder center, 22 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, tog
afsted, mini gik længst så de fik en pokal med hjem.
Korpsrådsmøde i november Betina, Christina, Doris og jeg deltog
Katrine og Henrik hjælper ved familiespejd, Kåre og Maria stopper til sommer og så over tager
Katrine og Henrik.
Kristina er startet som junior leder, det er vi super glade for
En tak til alle lederne for de gode spejder oplevelser jeg har haft sammen med jer i 2019 og til dem
vi får fremad.
Til sidst vil jeg til bestyrelsen sige tak for kampen i 2019 og jeg glæder mig til at arbejdet i den
kommende bestyrelse.
Gruppeleder Bo Flugt
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Underskrifter 2019
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Henning Rose

Gruppeleder

Gruppekasserer

~i~~- t~.Ll . ~

Bestyrelsesmedlem

Tenna Sarasinski
Bestyrelsesmedlem

Vibeke Kragsig Mortensen
Bestyrelsesmedlem

Leder i Bestyrelsen
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Resultatopgørelse 2019 (01-01-2019- 31-12-2019)

Revisor erklæring
Revisionen har revideret regnskabet for AskovSpejder for regnskabsåret 01-01-2019-31-12-2019
Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om regnskabet.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed
for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger.
Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt
kravene i kommunens retningslinjer.

hrz--di&
Knud Herman Johansen
Grupperevisor
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Resultat 2019
Sum

Konto
1000 Medlemskontingent

32.247,56

101 O Lokaletilskud

14.496,49

1011 Aktivitets-/medlemstilskud

5.400,00

1012 Kursustilskud

3.904,00
10.238,00

1015 OK-tilskud
1020 Ture og lejre

6.912,50

1030 Arrangementer og aktiviteter

5.715,00

1031 Salg juledekorationer

8.735,00

1032 Salg af lodsedler

4.080,00
12.750,00

1033 Udbringning af blade mv.

839,00

1034 Salg til spejdere

2.000,00

1040 Gaver/støtteforening

13.069,91

1050 Diverse indtægter

97,25

1060 Renter

1998 Indtægter

120.484,71

2000 Korpskontingent

-17.160,00

201 O Divisionskontingent

-2.400,00

2020 Ture og lejre

-2.245,75

2021 Hytte-, lejrplads og lokaleleje

-5.888,00

2022 Proviant

-5.349,49

2023 Arbejdsmaterialer

-3.371,60

2030 Arrangementer og aktiviteter

-2.183,90

2040 Kurser

-4.880,00

2041 Lejrtilskud

-8.000,00
-10.448,39

2050 Administration

-1.858,75

2051 PR for spejderarbejdet
2052 Kørselsgodtgørelse

-530,64

2054 Gaver

-372,00

2055 Gruppestyrelses- og ledermøder

-1.784,37

2056 Forsikring, andre

-4.941,87
-425,46

2057 Bankgebyrer
http://www.askovspejder.dk
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Sum

Konto
2072 Skatter, afgifter, forsikringer

-7.518,08

2073 Vedligeholdelse og rengøring

-5.441,05

2074 Opvarmning og belysning

-665,08

2090 Diverse udgifter

-150,00

2998 Udgifter

-85.614,43

2999 Resultat

34.870,28
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Resultatopgørelse 2019 (01-01-2019- 31-12-2019)

Balance 2019
Konto

Balance

3001 Nordea 9421 - 7320 110660

127.061,82

3002 Nordea plus 6270-716685

194.500,80

3035 Kortbetalinger

1.158,19

3050 Andre tilgodehavender

2.150,00

3070 Tømmerlusen

60.000,00

3080 Debitorsamlekonto

12.868,07

3998 Aktiver

397.738,88

4000 Gæld til korps og division

8.846,00

401 O Andre skyldige omkostninger

0,00
387.374,13

4050 Formue

1.518,75

4080 Kreditorsamlekonto
4998 Passiver

397.738,88

4999 Balance

0,00

http://www.askovspejder.dk
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Budget
Kto

AskovSpejder
Kontonavn

1010
1011
1020
1030
1041
1042
1049
1050
1060
1070
1090

Kontingenter
Afskrevet kontingent
Tilskud
Tilskud OK Benzin
Salg juledekorationer
Salg lodsedler
Varesalg til spejdere
Salg ifm. arrangementer
Udbringning af blade mv.
Diverse indtægter
Renteindtægter

2000
2001
2010
2011
2012
2020
2021
2022
2023
2030
2031
2040
2041
2042
2050
2060
2070
2071
2090
2091
2099
2100
2101
2110
2151
2152
2153
2154
2210

Korpskontingent
Divisionskontingent
Udgifter ifm. arrangementer
PR for spejderarbejdet (hjemmeside mv)
Proviant
Møder og arbejdsdage
Kørselsgodtgørelse
Telefonudgifter
Udgifter ifm. juledekorationer
Uddannelse og kursus
Tilskud, uddannelse og kursus
Arbejdsmaterialer
Indkøb i Spejdersport
Indkøb til videresalg
Diverse udgifter
Gaver
Administration
Porto
Ture og lejre
Hytte og lokaleleje
Tilskud/refusion ture og lejre
Mindre materielanskaffelser
Vedligeholdelse af materiel
Nyanskaffelser
Reparation og vedligehold
Refusion, varme, reparation og vedligehold
Naturgas o.a. varme
Forsikringspræmier
Bankgebyrer

Resultat

1)
2)
3)

Real 2018

Real 2019

Det Danske Spejderkorps
Budget 2020

45.172,68
-5.378,00
3.780,00
9.783,50
1.918,50
4.262,50
1.734,00
3.764,50
18.000,00
5.800,00
0,00
88.837,68

32.247,56
0,00
5.400,00
10.238,00
8.735,00
4.080,00
839,00
5.715,00
12.750,00
15.069,91
97,25
95.171,72

32.040
0
5.400
10.000
8.000
4.000
1.000
4.000
21.250
3.000
0
88.690

16.171,00
2.310,00
1.124,25
1.850,00
4.236,27
2.556,00
2.727,90
450,00
0,00
2.775,00
-2.081,25
4.271,60
0,00
0,00
9.325,46
200,00
0,00
0,00
-2.501,07
6.252,00
-47.605,30
1.452,60
150,00
0,00
299,81
0,00
5.586,32
7.190,52
1.242,23
17.983,34

17.160,00
2.400,00
2.183,90
1.858,75
5.349,49

665,08
7.518,08
425,46
60.301,44

16.120
2.340
2.000
1.900
5.000
0
2.500
450
500
5.000
-3.750
5.000
0
0
2.000
1.000
15.000
0
0
7.000
-4.416
25.000
500
1.000
6.000
-10.218
6.000
7.200
100
93.226

34.870,28

-4.536

70.854,34

530,64

4.880,00
-3.904,00
3.371,60

8.150,00
372,00
17.174,63
-4.666,75
5.888,00
-14.496,49

5.441,05

Noter
Antal:

40 Sats

801

Antal:
Antal:

52 Sats
52 Sats

310
45

1)
2)

2)
3)

Noter:
Kr. 4.250, som vedrører 2019, er først faktureret i 2020
Ekstraordinær indsats og indtægt i 2019, der som modydelse har udløst en lejrtilskud på kr. 8.000
(Verdensjamboree i USA)
Samling af flere poster fra 2019-regnskabet: Administration (deltagelse i korpsrådsmøde for 4 ledere),
gruppestyrelses- og ledermøder samt forsikringspræmier ud over ejendomsforsikring.
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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.

Notat: Der vil i løbet 2020 blive lavet en ny udviklingsplan for AskovSpejder som
tager udgangs i korpsets nye plan 2020-2024
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