
Referat fra grupperådsmøde (generalforsamling) hos Klitmøller Spejderne. 

Afholdt onsdag den 24. februar 2021 kl. 19.00 ONLINE via teams. 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent og referent. 

Dirigent Martin Krusell  

Referent Jane Bauer 

2) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

Årsberetning – Klitmøller Spejderne 2020 

Overskriften på denne beretning er – Aflyst på grund af Corona samt nye 
kreative ideer på grund af Corona. 

Naturligvis vil den igangværende pandemi have kraftig indvirkning på denne 
beretning – også ud over at den bliver holdt online. Sådan er det formentlig 
med alle de beretninger der holdes i denne generalforsamlingssæson. 

Da landet lukkede ned den 11. marts 2020, stoppede vi naturligvis også al 
spejderarbejde. Således var overskriften i vores april-nyhedsbrev ”Vi savner 
jer”. Det er sådan set gældende stadigvæk. Men allerede i april var vores 
lederteam klar med det første kreative Corona tiltag. Vi kunne desværre ikke 
invitere hele byen på påskeægjagt i spejderhuset, og da traditionen blev 
startet i 2019 kunne vi jo ikke så godt kalde det en tradition, hvis den blev 
aflyst allerede år to. Derfor gik påskeharen takeaway, og familier kunne 
melde sig til at få besøg af påskeharen derhjemme. Tak til lederne der gjorde 
et stort stykke arbejde, og tak til de familier her hjalp os med at bevare 
traditionen. I april indførte vi også hjemmespejd. Det blev aldrig den helt store 
succes, men tak til de spejdere der deltog. Enkelte gjorde sig endda fortjent 
til et hjemmespejd mærke. 

Spejdermøderne resten af foråret var reelt aflyst. Troppen fortsatte med at 
mødes, da dette kunne ske uden at bryde forsamlingsforbuddet, men ellers 
var der ingen aktiviteter. Det betød selvfølgelig også en aflysning af 
divisionsturneringen, samt af arrangementet ”Verdens længste snobrød”, 
som efter ide af vores minier skulle have været gennemført på stranden i 
Klitmøller. 

Årets sommerfest blev aflyst. Ærgerligt, da vi ellers havde de helt store 
planer kørt i stilling med temaet ”Vores natur”. Vi havde fået 50.000 i støtte til 



at køre naturtema til sommerfesten. Vi har fået lov til at udskyde bevillingen til 
2021 – nu håber vi bare, at vi så for mulighed for at gennemføre det i år. I 
skrivende stund har vi i hvert tilfælde ikke taget beslutningen om at aflyse 
sommerfesten 2021. 

Spar Klitmøller tilbød os generøst en alternativ sommerfest for at sikre vores 
og idrætsforeningens indtægter. Det skulle være en lørdag på pladsen ved 
Spar, hvor forretningen ville betale alle udgifter, og vi kunne beholde 
indtægterne. Desværre har forsamlingsloftet jo på intet tidspunkt muliggjort 
dette arrangement. Både vi og idrætsforeningen søgte og fik i stedet del i 
forskellige hjælpepakker som kompensation for den manglende 
sommerfestindtjening. Blandt andet derfor er vi økonomisk set kommet 
udmærket igennem Corona-krisen. Mere om det senere. 

Inden sommerferien nåede de fleste grene at holde et afslutningsmøde, men 
egentlig sommerlejre blev det desværre ikke til. Troppen havde en enkelt 
overnatning hos Nanna, så det var da bedre end ingenting. Men 2020 går 
også over i historien som det kedeligste sommerlejrår. 

I august tydede alt på at vi kunne starte op igen – med coronaregler. I august 
holdt vi familielejr – den blev supergod og med mange deltagere. Og med 
mange coronaregler. Men det var faktisk en rigtig hyggelig weekend på 
divisionens lejrplads Nebel, som mange så for første gang. Det bliver absolut 
ikke sidste gang vi skal på Nebel. 

Og efteråret blev faktisk med spejderaktiviteter – med coronaregler. Men det 
var fedt at få spejdermuld under fødderne igen. Vores minigren var af 
forskellige årsager noget ramt af ledermangel hen over efteråret. Men ledere 
og bestyrelse stod sammen og støttede op, så der blev lavet en vagtplan, 
hvor øvrige ledere også tog en tørn ved minispejderne. Jeg tror faktisk at alle 
havde en rigtig god oplevelse med den ordning, og intentionerne om mere 
patruljearbejde fra vores udviklingsplan blev i høj grad lagt ud på 
minipatruljerne der var nødt til at arbejde mere selvstændigt med nye ledere 
hver gang.  

 

Familiespejderne slår næsten hver gang deltager rekord og er nu 19 familier. 
De mødes (eller planen var, hvis de ellers måtte pga. corona)  hver anden 
søndag om formiddagen i ulige uger. Langt de fleste gange er fremmødet flot 
og da både mor og far søskende ofte er med, er det en kæmpe flok når der 
er familiespejd. Det er vildt hyggeligt og børnefamilierne får lært hinanden at 
kende på kryds og tværs, hvilket er skønt når der hele tiden kommer nye til 
byen. Vi har også familier med fra Tvorup.  I 2020 har vi været til Teater i 
kirken hvor "Tante Adante" opførte "Den barmhjertige samaritaner" og børn 



og voksne kunne få tildelt roller i stykket. Blandt andet spillede Palle rollen 
som æsel. Familiespejderne var også på en meget våd geocaching tur i 
Thagaards plantage. En af geocaching skattene lå midt ude i en kæmpe 
vandpyt. Heldigvis druknede ingen og vi fik alle hele, men ej tørskoede hjem. 
Vi har kigget på fugle ved Han Vejle skjulet, det er et sjovt sted hvor man kan 
gå på gangbroer inde midt i sivskoven. Vi havde også en dejlig formiddag da 
vi besøgte Christian og hans bier og smagt på honningen.I efteråret lavede vi 
æblemost på Nebel og bagte pandekager med brombær i over bål. Bål er 
altid godt. En blæsende efterårsdag var vi på tur i skoven og lave skovtrolde. 
Familiespejderne er heldige med at have hele 5 ledere, Grethe, Lene, Svend, 
Birgitte og Palle - så der er altid fin lederdæknng på familiespejd møderne. 
De nyder de aktive forældre og børnene der er med på lidt af hvert.  

 

Mikroerne er en hyggelig lille flok på en patrulje og der kommer stille og roligt 
flere og flere med, så vores grund til bekymring lige efter sommerferien er 
gjort til skamme. Morten og Marna tager sig godt af den lille flok og der bliver 
hygget, leget og lært. Morten og Marna fortæller at de blandt andet har været 
et forløb igennem med sanserne og at det ind imellem har været lidt 
grænseoverskridende/udfordrende at skulle smage på ting med bind for 
øjnene eller at skulle bevæge sig rundt uden sin synssans. De udforsker 
naturen og de har blandt andet været på stranden hvor der f.eks. blev samlet 
sten som skulle males på. Vi skulle hilse og sige at man ikke behøver at 
hedde noget med M for at være leder hos mikroerne, så skulle der være en 
leder mere derude - også med et andet forbogstav end M, så er 
vedkommende hjertelig velkommen. 

 

Juniorerne har også en patrulje og deres ledere er Helle, Christian og Louise. 
Ingen af disse bor faktisk i Klitmøller og det er med til at vise at Klitmøller 
Spejderne er for alle der har lyst, man behøver ikke at bo i byen. Faktisk 
hiver Louise en lille flok børn fra Sjørring med herud hver onsdag til 
juniorspejd møderne. Juniorene er gode til at komme rundt omkring i blandt 
andet nationalparken. Faktisk er de ofte slet ikke til at finde ved spejderhytten 
når der er spejdermøder. I en periode byggede de den fineste tømmerflåde 
ved lejrpladsen Tandrup og prøve sejlede den på Vande sø. 

Troppen er gået mærkeamok. Ikke duelighedstegn som da vi andre var unge 
med helt nye mærker. I august startede de på sheltermærket, hvor man hver 
måned i et år skal overnatte i en ny shelter. De har også taget mærket ”24 
timer i soveposen”, men måtte opgive mærket, hvor man skal holde sig 
vågen i 24 timer samt det mærke, hvor man på en time skal spise et kilo 
bacon! Men som gruppe (og som forældre) glæder vi os over troppens 



arbejde. Det er altså sejt, at de uden ledere overnatter i en ny shelter hver 
måned – jeg skal hilse og sige vi var lidt nervøse, da de her i februar 
overnattede i 10 graders frost – heldigvis var det i spejderhusets egen 
shelter, så hjælpen var nær, hvis det skulle blive for koldt. Men også her hjalp 
de hinanden igennem. 

 

Den næste ”Corona-kreativitet” var online juletræstænding som troppen 
arrangerede, med god hjælp fra Jonas Bauer til det tekniske. Julemanden 
blev kørt gennem byen, for at tænde alle juletræerne. Ved hvert træ var der 
en lille happening og på hele ruten uddelte rensdyrene slikposer ud til de 
nysgerrige børn, 123 poser blev det til. 

Julemåneden bød også på et hjemmejulespejdermærke. Der blev gået til den 
rundt omkring i byen, for at klare alle de svære opgaver. 

Coronaen bare fortsætter og fortsætter. I denne uge har selv Tænkedag 
været online. Dog foregik det rundt i Klitmøller, hvor spejderne fik historie om 
spejd i andre lande og lidt historie om Klitmøller Spejderne. I skrivende stund, 
er vi stadig ikke kommet i gang med spejdermøderne, dog er der lys forude 
og vi må snart mødes igen, til nogle dejlige timer sammen med de sødeste 
spejdere. 

De manglende spejdermøder har ikke gjort, at der kun har været stille i 
spejderhuset i 2020. I de perioder, hvor børnehaven har været underlagt 
skærpede afstandskrav, har Klitmøller Børnehus haft en gruppe i 
spejderhuset. Vores lejer Keld har taget det med godt humør, men vi er klar 
over, at vi har været lidt hårde ved ham i perioder. Keld er i øvrigt blevet 
vores nye ansvarlige for værkstedet. Tak for både tålmodigheden og 
indsatsen til Keld. 

Slutteligt skal der lyde en tak til alle jer forældre, fordi I har opretholdt jeres 
børns medlemskab af Klitmøller Spejderne selv om vores medlemmer ikke 
har fået fuld valuta for pengene i 2020. Faktisk er det mange år siden at vi 
sidst har været over 70 medlemmer i Klitmøller Spejderne. Og det er vi i 
øjeblikket. 

3) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

Se vedhæftede bilag. 

Af nye indtægts givende tiltag skal nævnes Klitmøller Spejdernes online 
genbrugsbutik. Vores genbrugssalg har givet godt. Der opfordres til at få så 
mange ind i genbrugsgruppen som muligt, så kan vi muligvis øge salget. 



Vi har også været gode til at søge midler til diverse. Så vi kan kun være 
yderst tilfredse med årets resultat. 

 

4) Behandling af indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag, 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for 
indeværende år, beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

Se vedhæftede bilag. Vi foreslår at køre videre med den vi har, da vi ikke er nået til 
måls med alle punkter. Vi vedtog at den skal køre videre indtil marts 2022. 

b. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

Vi foreslår uændret kontingent i år, da vi ikke har kunne tilbyde så meget spejd pga. 
corona. Så tager vi en god snak om det i løbet af 2021 og kigger på det igen til 
grupperådsmøde 2022. 

6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Vi fastholder antallet 9. 

 

7) Valg til bestyrelsen af:  

• Bestyrelsesformand. Martin Eigenbroth – på valg, genopstiller. Genvalgt 

• Kasserer. Lone Mathieu – på valg, genopstiller. Genvalgt 

• Unge. (Ung = 15-24 år). Der findes ingen unge mellem 15-24 år lige pt.. 

Vi vedtog at det er OK at indlemme dem der fylder 15 år i valgperioden. 

 Ledere, herunder mindst en gruppeleder: 

• Jane Bauer (Gruppeleder) – på valg genopstiller. Genvalgt. Hun opfordrer til at 
overveje generationsskifte. Evt. nogen der vil hoppe på som føl. Nanna meldte sig 
som føl.  

• Thit Moses – ikke på valg.  

• Grethe Goul-Jensen – ikke på valg. 



• Forældre. Helene Stougaard – på valg. Genopstiller. Genvalgt 

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet. Martin Eigenbroth og Louise 
Elsberg valgt. 

9) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet.  

Jane Bauer 

Louise Elsberg 

Vi skal have fundet 3 mere.  

OBS. Efterfølgende har følgende meldt sig:  

Svend Andersen, Birgitte Frederiksen og Helle Lund Sten. 

Det drejer sig om en aften hvor divisionens generalforsamling 
(divisionsrådsmøde)skal afholdes.  

10) Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 

Charlotte Knudsen genvalgt 

11) Eventuelt 

Svend skal være frivillig for nationalparken og vil selvfølgelig tale spejdernes sag. 

 

 

 


