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Referat  

Geels generalforsamling d. 19/2 2020 

 

1. Valg af dirigent og referent 

- Henholdsvis Jens Steen og Morten Frederiksen 

 

2. Indkaldelse til generalforsamling rettidigt udsendt. 

 

3. Beretninger 

- Gruppeleder 

Oskar beretter at under hans og Brians ½ årige ledelse har ledere været med på KRM (Det 

Danske Spejderkorps korpsrådsmøde) hvor der fælles blev planlagt en 4-årig udviklingsplan for 

DDS. 

Juletræssalget gav et overskud og vi takker de spejdere og forældre som var med til at hjælpe. 

Morten har overtaget gruppelederposten efter nogle interne problemer, som der skal arbejdes 

med i det kommende år. 

- Mikro 

Grenen har haft en udskiftning af ledere, og takket være 3 forældre kører grenen fint med en 

kommende overnatningstur. 

- Mini 

Hos minierne har der været lederudskiftning og omrokering, Brian er blevet afdelingsleder og 

Marie-Louise gået på barsel, Sebastian har skiftet til junior grenen. 

- Junior 

En ny juniorledelse har taget over for den gamle, de ser frem til en fed McGiver (hejk) på 30 

km. 

- Trop 

I troppen har der også været udskiftning af ledere og afprøvet nye metoder. Vi har sagt farvel 

til Kim da han gik på barsel, Morten har overtaget afdelingsposten og vi har sagt velkommen til 

en ny leder Tobias, som bliver til påske. Spejderne har selv valgt patruljer (grupper) som de skal 

samarbejde i, disse er opdelt i 1-2 årgang og 3-4 årgang. 

- Klan 

I klanen har medlemmerne valgt at variere møderne med hyggemøder til nørdemøder hvor de 

kan gå i dybden med et emne. De har prøvet kræfter med at planlægge deres egen sommerlejr 

til Bornholm og har allerede planlagt den næste til Jylland og hejke. 

- Bestyrelse 

Bestyrelsen havde planlagt at bygge bålpladsen færdig på grunden men grundet at en 

nøgleperson ikke har haft mulighed for at deltage, er det ikke blevet indfriet men forventes at 

blive lavet til foråret.  

De har afholdt Sov Ude arrangement hvor spejdere og ikke-spejdere i området kan opleve at 

sove udenfor.  

Der er hul i taget på hytten. Det er blevet midlertidigt repareret, men taget er i en stand hvor 

det skal udskiftes. Bestyrelsen er ved at indhente tilbud og det ser ud til at det koster mindst 
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250 tusind at få skiftet taget. Bestyrelsen vil søge fonde til dette da det ikke kan dækkes 

udelukkende af foreningens egne midler. 

Der er blevet taget jordprøver fra hyttens grund og den er ikke forurenet sådan som grunden 

bag hytten.  

Sammen med gruppeledelsen har de også stået for juletræssalget. 

 

Under beretningerne kom følgende spørgsmål: 

Hvor gammel skal man være for at være leder? Og hvad kræver det at være leder tidmæssigt? 

Kan man oprette i sted hvor forældre kan se hvor der mangler hjælp og tilmelde sig? 

Man kan være leder fra 15-årsalderen men vi ser gerne at der minimum er en leder over de 18 

år. Som leder/hjælper tager vi imod hvad man kan tilbyde om det er hjælp til et møde om ugen 

eller en tur om året eller et møde om et emne hvor man måske har nogle erfaringer. Ledelsen 

og bestyrelsen vil arbejde på et tilmeldings skema/kalender hvor folk der gerne vil hjælpe kan 

byde ind. 

 

4. Økonomi 

Overskud i 2019 på ca. 57 tusind. Dette kommer efter flere år hvor vi har haft større underskud. 

Tilskud fra kommunen til kursus af ledere er blevet reduceret i forhold til tidligere år (kommunen 

skal spare). 

Juletræssalget gav ca. 40 tusind i overskud. 

Vi har fået 60.000 kr af Dansk Ungdoms Fællesråd til maling af hytte og reparation af elsystemet. 

Hytten er blevet malet for 33.500 kr. Der er 16.500 kr tilbage til elarbejdet, som bliver udført i 

slutningen af februar 2020.   

Regnskab – Godkendt  

Budget for 2020. Det blev bemærket at omkostningerne til et nyt tag ikke indgik i budgettet. 

Bestyrelsen oplyste, at de kun lige er gået i gang med at finde ud af hvad et nyt tag vil koste og det 

seneste tilbud først var modtaget i dag. Der vil blive søgt om fonde til at dække omkostninger til et 

nyt tag. Budgettet blev godkendt. 

 

5. Udviklingsplanen godkendt. Bemærk at der er Sov Ude arrangement ved hytten den 2. maj. 

 

6. Valg til poster 

 

Valg til bestyrelse – mødet valgt denne bestyrelse 

• Line Olsen blev valgt som kasserer 

• Jens Steen blev genvalgt som formand 

• Vibeke Bjarnarson fik genvalg som forældrerepræsentant 

• Rasmus Thomsen blev valgt som forældrerepræsentant 

• Morten Frederiksen blev valgt som gruppeleder i bestyrelsen 

• Oskar Rubow blev genvalgt som ung/leder i bestyrelsen 

• Rasmus Nygaard Larsen blev genvalgt som ung/leder i bestyrelsen 

• Niels Christian Steen blev genvalgt som ung/leder i bestyrelsen 

• Merete Knudsen blev valgt som suppleant 

• Andreas Markussen blev valgt som suppleant 
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• Morten Bergulf blev genvalgt som revisor 

 

Følgende udtrådte af bestyrelsen – deltagerne i mødet takkede for deres indsats: 

• Merete Knudsen stopper efter 4 år som kasserer men fortsætter som suppleant 

• Sarah Loell Vinther genopstiller ikke 

• Kim Sørensen genopstiller ikke 

• Sofie Ølgod genopstiller ikke 

• Sofie Amalie Wikstrøm genopstiller ikke 

 

Valg af gruppens medlemmer til korpsrådet: 

• Morten Frederiksen 

• Oskar Brandt Rubow 

 

Valg af gruppens medlemmer til divisionsrådet 

• Morten Frederiksen 

• Julius Lindegaard 

• Jens Steen 

• Rasmus Larsen 

 

7. Eventuelt 

Der var ingen der havde noget til dette punkt. 

 


