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Referat af Generalforsamling hos De grønne pigespejdere i Jonstrup 
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19-21 i lokalet under Kvisten, Jonstrupvej 288 E., 
3500 Værløse 
 
Tilstede: Dorthe (gruppeleder), Hanne (tropleder), Monica (flokleder), Majken 
(gruppebestyrelsesformand), Lena (gruppebestyrelsesmedlem), Mike 
(gruppebestyrelsesmedlem), Lone (kasserer), samt forældrerepræsentanter for ca. 
15 medlemmer. 
 

1. Valg af dirigent     
Mike er valgt til dirigent. 
 

2. Valg af referent     
Monica er valgt som referent. 
 

3. Orientering om gruppen v/ Dorthe   
Bestyrelsen 
Dorthe præsenterede den nuværende gruppebestyrelse og fortalte kort om 
gruppebestyrelsens arbejde. 
Dorthe takkede de bestyrelsesmedlemmer, der nu træder ud af bestyrelsen. 
 
Gruppens medlemstal 
Det samlede medlemstal er ca. samme niveau som sidste år på nuværende 
tidspunkt. 
Vi er 51 medlemmer i gruppen per dags dato. 
Heraf er der 8 spirer, 14 grønsmutter, 16 spejdere, 3 seniorspejdere, 5 
rangere og 5 ledere. 

 
Vi ser at pigerne stopper, når der opkræves kontingent. Vi har forsøgt at 
placere betalingen, så den ikke falder sammen med ferie. Men vi kan stadig 
mærke det. Derfor vil vi tage det op i bestyrelsen i den kommende periode. 

 
Samarbejdet med kommunen 
Furesø Kommune er en god kommune at være spejdergruppe i. Vi får 75 % i 
hyttetilskud, hvor mange andre kommuner giver væsentligt mindre. Vi har 
fået tilskud til maling og, hylder og kasser osv. til lokalet.  
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Vi samarbejder med de andre spejdergrupper i kommunen bl.a. gennem 
Samarådet, der hjælper med kontakten til kommunen. 
Derudover er der fælles arrangementer fx sct georgsløbet, som er for 
grønsmutter og de yngste i troppen. 

 
Medlemsservice 
Vi har taget sidste modul, regnskabsmodulet i brug. Der skal bruges tid på 
at lære det at kende, men det er smart at det styrer indbetalinger selv. Det 
betyder, at vi nu udnytter alle funktioner i Medlemsservice. 

 
Tak  
Tak til Monica, Hanne, Mia, Signe og Melina. 
Uden jer ville der ikke være noget spejderarbejde. 
Tak til bestyrelsen 
Tak til andre forældre der har hjulpet med opgaver i løbet af året. 
Især, da Monica var på barsel i efteråret. 

 
Information fra gruppen 
Der var et spørgsmål til hvordan forskellig information fra gruppen bliver 
udsendt. 
Vi bruger vores medlemsblad ”Kvisten” til at fortælle om hvad vi laver samt 
liste med kommende arrangementer.  
Vi bruger mails til vigtig info. 
Vi bruger facebook til billeder og hurtigt info, samt update fra ture. 

 
Beretningen er godkendt. 
 
4.  Godkendelse af revideret årsregnskab  
Lone og Dorthe præsenterede gruppens regnskab for 2018. 
Vi har 143.701,05 kr. stående i banken. Det er steget siden sidste år. Vi har 
valgt at bruge overskuddet fra Store Flyvedag, lodsedler og julebazar for at 
give tilskud til deltagelse i Jubilæumsfesten i Aarhus første weekend i maj. 
Så kan så mange som muligt komme med. 

 
Der bliver spurgt til Storeflyvedag. Tallene forklares. 
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Der bliver spurgt til hytteleje. Vi betaler ikke leje for Kvisten, det stilles til 
rådighed af kommunen.  
Der bliver spurgt til korpskontingent. Det dækker primært lønninger til 
vores dygtige medarbejdere på Korpskontoret, samt nationale aktiviteter, 
lederuddannelse, tværkorpsligt samarbejde, forsikringer osv. 
Det er guld værd for os som ledere, at vi kan få råd, sparring og inspiration, 
når vi har brug for det. 

 
Lodsedler 
Giver god indtjening til både korpset og gruppen. 
Det giver mod at spørge andre, om de vil købe en lodseddel.  
Vi giver gaver til dem der sælger mange lodsedler for at den enkelte pige 
også kan mærke, at det betyder noget. Det er frivilligt at deltage i 
lodseddelsalget. 

 
Regnskabet godkendes.  
 
5.  Valg af repræsentanter for medlemmer og eventuelle andre 
interesserede til gruppebestyrelsen.  

Majken Grünewaldt (senior og formand) Ikke på valg – på valg i 2020 
Lena Frydenlund Christensen  (senior) Genopstiller ikke 
Stina Løfqvist (spejder)     Udtræder af bestyrelsen  
Lone Brøgger (spejder og gruppekasserer) På valg - genopstiller  
Mike Hynes (smutte)   På valg - genopstiller 
Ny forældrerepræsentant (smutte) Valgperiode 2 år 
Ny forældrerepræsentant (spire)   Valgperiode 2 år 
Ny forældrerepræsentant (spire)   Valgperiode 1 år 
 
Suppleant: Forældrerepræsentant 
 

Ifølge vores vedtægter skal vi minimum have to forældrerepræsentanter, 
men vi ønsker at have en for hver enhed, da det er en stor hjælp for lederne 
at have forældre, de kan sparre med undervejs i det ugentlige 
spejderarbejde. 
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Lone og Mike genopstiller til gruppebestyrelsen. 
Der var ikke andre af de fremmødte forældre, der var interesseret i at stille 
op. 

Mike og Lone er genvalgt. 
 
6. Valg af revisor  
Rune Raunow er valgt til revisor. 
 
7. Indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen forslag til dette punkt. 
 
8. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode, se årshjul 
Dorthe præsenterede gruppens årshjul, som 
kan ses på gruppens hjemmeside. 
 
Årshjulet indeholder alle de aktiviteter, 
som vi har år efter år. Opgaverne der skal 
løses i forbindelse med disse 
arrangementer kender vi rigtigt godt, og 
de afviger ikke meget fra år til år. 
Derfor er det oplagt at forældre hjælper med at 
være tovholder for opgaverne. Det frigiver tid for lederne til at 
lave gode ugentlige møder for pigerne. 
 
Hvis man er interesseret i at høre mere om et arrangement og de opgaver 
der hører til, så kan man tage fat i en af lederne. 
 
9. Minisommerlejr for flokkene og sommerlejr for trop-spejderne  
Sommerlejr for troppen.  
Lejren er for pigerne, der skal starte i 4. klasse efter sommerferien og 
opefter. Lejren er den første uge i skolernes ferie, uge 27. Søndag – fredag. 
Troppen skal i år på centerlejr på Gurredam 5 km vest for Helsingør. 
Der kan være op til 13 andre spejdergrupper på samme tid. 
Ved at vælge en centerlejr er der nogen, der laver aktiviteter for os i løbet af 
dagen.  
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Vi bygger selv vores lejrplads med indgangsportal, spisebord, bål osv. 
Vi vælger selv hvilke aktiviteter vi vil deltage i, men kan så gøre brug af 
centerets frivillige til at deltage i aktiviteterne. 
Der er også fælles aktiviteter for hele lejren, ca. 200 spejdere. 
 
Minisommerlejr for flokkene 
Spirer og grønsmutter skal på Minisommerlejr i Kristi Himmelfartsferien. 
Grønsmutterne skal afsted 30. maj – 2. juni. 
Spirerne skal afsted 31. maj – 2. juni 
Vi skal bo i en hytte ca. 16 minutters kørsel fra Kvisten. I år har vi valgt at 
tage på fælles lejr med grønsmutterne fra Lyngby gruppe. Det betyder, at vi 
deles om udgifterne til hytten, der er flere ledere til at lave aktiviteter og 
det er bare sjovere, når man er mange. Vi har haft et samarbejde med 
Lyngby tidligere omkring et af jubilæumsmærkerne, så nogle af pigerne 
kender også hinanden. 
På lejren vil vi arbejde med et jubilæumsmærke, der hedder På tur i 
naturen, så der bliver fokus på at klare sig selv på tur, aktiviteter i naturen 
og at være med til bestemme, hvor turen går hen. 
Pakkeliste bliver sendt på mail umiddelbart inden turen. 
På lejren må man gerne medbringe en dolk, men man kan også sagtens 
låne af gruppen. Grønsmutterne skal tage dolkemærket i løbet af lejren. 
Spirerne må også gerne snitte sammen med en leder. 
 
10. Eventuelt 
Der var en del forældre, der sagde tak til lederne for det arbejde, de lægger 
i gruppen.  
Også ros til bladet og til billeder på Facebook, det er dejligt at kunne følge 
med i pigernes oplevelser.  
 
Dorthe sluttede mødet og sagde tak til de fremmødte.  


