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Frederiksberg Gruppe 

 

 

Generalforsamling Frederiksberg gruppe, Torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.15-19.30 

 

Godkendelse af forretningsordenen: 

Forretningsordenen blev godkendt 

 

Valg af dirigent: 

Alice blev valgt, og Wachs blev referent 

 

Formandens beretning. 

Vedtaget. Beretningen er vedlagt referatet som bilag. 

 

Godkendelse af revideret regnskab: 

Godkendt 

 

Valg til forældrebestyrelsen: 

Laura Pibebean, Mette Pedersen og Ditte kofoed, blev valgt ind som nye medlemmer. 

Næste bestyrelsesmøde er 14. oktober 2021 

 

Indkomne forslag: 

Ingen 

 

Fremtiden: 

Vi foreslår, at vi i fremtiden holder fast i 1,5 times møder. Dels er det nemmere for forældre som 

har piger i forskellige enheder, at møderne stopper samtidig. Men det betyder også at pigerne 

kommer tidligere i seng. Ikke mindst har det også betydet et større overskud til os ledere. 

 

Valg af revisor: 

Egon Bykilde blev genvalgt 

 

Eventuelt: 

Intet 
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Formandens beretning                               Generalforsamling juni 2021  

 

Jeg hedder Alice Roed Giltoft og har nu været formand for De Grønne Pigespejdere 

på Frederiksbergs bestyrelse i to år. Jeg har været medlem i Flintholm siden 1972. 

Hvis man vil se, hvordan korpset er organiseret, kan I finde det  beskrevet i 

Korpsets vedtægter, der findes på Korpsets hjemmeside. (www.pigespejder.dk) 
 

Året 2020 har absolut ikke været som det plejer. 
 

Det har budt på særlige udfordringer. Det er der vist ingen, der er i tvivl om. 

Hos spejderne nåede vi at begynde året med juletræsflisning i Lindevangs-
parken. Det er sammen med Frederiksberg kommunes naturvejledere og et 

godt arrangement, som vi har deltaget i gennem mange år. 
 

Vinterweekenden blev afholdt i sidste weekend i januar og var rigtig god. Alt 
klappede og pigerne var glade og hyggede sig. Lederne syntes også den var 

rigtig god. 
I februar var der Fastelavn, som kirken afholdt. Der var en del af vores piger 

med og lederne var flinke til at møde op og hjælpe med det forskellige. 

SÅ KOM CORONAEN!!!!!!!  
Det var med at få hjernecellerne i gang og finde nogle løsninger, så vi kunne 

holde kontakten til pigerne. Det har været lidt af en udfordring. Møderne skulle 
nu være over nettet og lederne skulle lægge hjernerne i blød og finde nye 

veje. Men vi har jo som sagt nogle gode og iderige ledere og vi havde en del 
piger med på de virtuelle møder. Der blev desuden lavet konkurrencer med 

billeder, der blev sat op forskellige steder på Frederiksberg og der blev lavet 
opgaver, der hang ved kirken, som pigerne kunne lave og sende ind. Det var 

et stort arbejde, men vi fornemmer at pigerne har været glade for det. 
 

Før sommerferien prøvede vi at lave nogle møder ved Damhusengen. Vi ville 
så gerne være sammen med pigerne inden ferien og da vejret var fint, kunne 

vi sagtens være i grupper udenfor. 
 

De almindelige sommerlejre blev aflyst, men alligevel fik lederne sat nogle 

anderledes hyggelige dage sammen for de forskellige aldersgrupper, så det 
lykkedes at se hinanden i sommerferien. 

 
Troppen lavede endagsture, hvor de var i klatrepark og i Amager strandpark 

(Naturcentret) og i efteråret havde de også en troptur til Høbjerghus. 
 



 
De grønne pigespejdere  

Frederiksberg Gruppe 

 

 

       

Spirer og smutter havde sommerspejd, hvor de mødtes nogle enkelte dage 

uden overnatning. I august var der oprykningsdag, hvor de ældste spirer skulle 
op i smutteflokken. Vejret var flot og det var dejligt, for det er ikke helt nemt 

at have et arrangement under åben himmel en hel dag, hvis regnen siler ned.  
I november lykkedes det, trods Corona at få lov til at lave den traditionelle 

juleweekend for spirer og smutter, hvor vi atter besøgte Ishøj teater.  
 

Da vi i efteråret 2020 mærkede, at det blev koldere og mørkere, måtte vi finde 
på en løsning til de udendørs møder. Vi kunne nemlig ikke lave noget udenfor, 

hvis ikke vi havde noget lys. Derfor har vi indkøbt nogle rigtig gode lamper på 
stativ. De giver et godt lys og er uundværlige, når det er mørkt. Vi måtte også 

købe mundbind og håndsprit, så vi ledere og pigerne kunne beskytte os mod 
Covid-19 

 

En anden ting, der er blevet drøftet meget i gruppen og korpset var vores 
uniform. Hovedbestyrelsen havde besluttet at vores spejderskjorte ikke mere 

skulle være vores uniform. Tørklædet skulle være vores vartegn, og desuden 
havde hovedbestyrelsen vedtaget en ny spejdertrøje, som man ikke måtte sy 

mærker på. Mærkerne skulle placeres på fx pennalhuset, nettet eller hvor man 
havde lyst, men ikke på spejdertrøjen. Det har virkelig sat sindene i kog og 

ved en afstemning er det blevet ændret, så man nu gerne må sy mærker på 
den nye spejdertrøje. 

 
Året 2020 har været meget anderledes, men vi synes alle, at vi har lært 

meget og nogle ting er da også blevet ændret i første halvår 2021. Lederne 
har været glade for, at møderne har varet 1½ time i stedet for 2 timer. Når det 

er vinter eller meget koldt, er det svært at holde møderne i gang i 2 timer. 
Pigerne har ikke altid den rigtige påklædning på til vejret og derfor kommer de 

til at fryse. Vi overvejer at fortsætte med at holde møde i 1½ i fremtiden. Vi vil 

fortsætte med at være meget ude til møderne. Vi har lært at sætte pris på at 
være udendørs, så Coronaen også haft en positiv side. Vi har ikke miste særlig 

mange medlemmer og det tager vi som en positiv ting. Vi er 128 medlemmer. 
110 piger og 18 ledere 

 
Alice Roed Giltoft 

bestyrelsesformand 
De grønne Pigespejdere 

Frederiksberg 


