
                                     
Grøndal gruppe 

 
Referat af Generalforsamling 

Onsdag den 11. maj 2022 Kl. 18.00 i Grøndalskirken 
 

Deltagere: Bestyrelse og forældre repræsenterende 6 spirer, 5 smutter og 9 
spejdere  
 
Dagsorden til Generalforsamlingen: 
1. Godkendelse af forretningsorden  
Godkendt 
2. Valg af dirigent  
Lene valgt 
3. Forkvindens beretning v/ Lone Christensen  
Nogle gange kender vi først for alvor betydningen af noget, når vi mister det!  
Under Corona var der mange, der mistede deres fortravlede hverdag og en del 
oplevede derfor en ro som aldrig før; en ro de ikke anede, at de havde savnet. 
Men isolationen og tilbagetrækningen fra den travle hverdag gjorde også, at 
mange af os oplevede tab af fællesskaber. Pludselig var der ikke længere nogen, 
der regnede med os, der var ikke nogen at dele roen med, og der var alt for få at 
lege og grine med.  
Derfor er det virkelig dejligt at se arrangementskalenderen og regnskabet fra det 
forgangne år, for det vidner om, at vi har fået fællesskabet her til spejder tilbage 
for fuld styrke. Kalenderen har været spækket med gode fælles oplevelser som tur 
til Ungdommens ø, MGP-weekend, Superheltelejr og Sove-Ude arrangement i 
Knasten. Ledere har også rigtig travlt igen med både de ugentlige møder og alle 
arrangementerne.  
En stor nyhed i år er opstart af Spirearbejde for de yngste, så man nu allerede har 
mulighed for at starte til spejder det sidste år i børnehaven. Det har givet masser 
af god ny energi, og pigerne har virkelig kastet sig ud i spejderarbejdet. Samlet 
set er der nu 83 medlemmer i Grøndal Gruppe efter en rigtig vellykket 
medlemskampagne, så der er både mulighed for små og store fællesskaber at 
mødes i.  
Det helt store fællesskab venter lige om hjørnet hvor 40.000 spejdere fra mange 
steder i verden mødes til Spejdernes Lejr 2022. Dér bliver det lille fællesskab 



pludselig så svimlende stort, at det kan være svært at forstå, men det skaber 
minder for livet at være del af.  
Minder om gode oplevelser er der også rigtig mange af i Knasten, som er den 
hytte Grøndal Gruppe deler med Islev. Der er stort ønske om at få renoveret tag 
og vinduer og en række andre ting de kommende år, men der mangler tid og der 
mangler viden i lederflokken for at sætte processen i gang. Sig endelig til, hvis DU 
kender én, der kan hjælpe med processen, så det fortsætter i mange år med at 
være et sted med lejre og ture at mindes.  
Regnskabet skal ikke gennemgås her, men jeg vil bare nævne, at det balancerer 
fint. Det, der springer mest i øjnene, når man ser på tallene, er dog, at betaling af 
kontingent og ture på ingen måde dækker, hvad det koster at gå til spejder. De 
ugentlige møder og de store oplevelser er udelukkende en mulighed på grund af 
de mange pengeskabende arrangementer som bankospil og salg af lodsedler. I 
skal derfor ikke tøve med også fremover at donere en stak gaver til banko, købe 
de ekstra 5 lodsedler der er til overs, eller melde jer til at samle gevinster ind hos 
de handlende, for det er lige netop dén indsats der gør, at alle kan have 
økonomisk mulighed for at være en del af det fantastiske fællesskab, som spejder 
er.  
Beretningen blev godkendt. 
4. Godkendelse af revideret årsregnskab og budget for næste år ( bilag)  
Gruppens kasserer Pia Huusfeldt gennemgik det uddelte regnskab og budget. De 
manglende indtægter ved bankospil under Corona er erstattet af midler via DUF.  
Både regnskab og budget godkendt 
5. Valg til gruppebestyrelsen    
Forældrerepræsentanter for medlemmerne; Malene Nielsen og Thomas Huusfeldt 
er ikke på valg.  
Lone trækker sig fra bestyrelsen og som formand, da hendes datter er blevet 
leder. 
Margareth Hvidager blev genvalgt 
Flg. spireforælder blev valgt.; Ditte Bokelund og Christa Hauge 
6.Indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget 
7. Gruppens arbejde i den kommende periode. 
Gruppen skal på SL22. Nye medlemmer er fortsat meget velkomne. Spejderhjælp 
til september, der måske gentages med fæleesspisning. Der bliver arbejdssag 
(vedligeholdelse) i hytten til efteråre, der sttor appel om hjælp  fra forældre  



8. Valg af revisor  
 Karin Hansen valgt 
9. Evt. 
 Lene takkede Lone for hendes to år som formand. 

 
Merete Emcken 
Referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


