
 

REFERAT 

GENERALFORSAMLING/GRUPPERÅDSMØDE 2022 

HAMMERMØLLE GRUPPE, DDS: 
 

Alle forældre og spejdere over 15 år er stemmeberettiget til mødet. 

Grupperådsmødet blev afholdt lørdag, den 5. marts 2022, kl. 10.15 

på Gurredam Spejdercenter, Gurrevej 322, 3000 Helsingør. 

 

Gruppebestyrelsesformand Kim Kruse bød velkommen til alle.  

Herefter fulgte dagsorden, som var fremsendt til alle. 

 

DAGSORDEN FOR GRUPPERÅDSMØDET: 
Pkt. 1: Valg af dirigent –> Charlie og referent -> TOR. 

 

Vi havde valgt at starte mødet med at synge en sang og valget var faldet 

på ”Livstræet”, herefter blev der lavet en kort navnerunde, så alle kunne præsentere 

sig og forklare tilknytning som f.eks. leder, spejder, forælder eller lignende. 

Vi gennemgik også at grupperådet var indvarslet efter reglerne. 

 

Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Skriftlig beretning er vedlagt. 

Beretning godkendt.  

 

Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab og status for 2021 til godkendelse. Vedlagt. 

Et par enkelte kommentarer – i denne periode med så meget Corona har de største 

økonomiske aktiviteter været bygning af bålhus og mad på bål til en masse 

spejdermøder – det præger også regnskabet. Desuden har vi valgt igen at undlade at 

indkræve 3. rate, så der faktisk kun er betalt 2 rater i år. 

Regnskab og status godkendt. 

 

Pkt. 4: Fremlæggelse af justeret budget 2022 og budget 2023, herunder fast- 

           sættelse af årskontingent til godkendelse. Vedlagt. 

           Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i begge årene på 400 kr. pr. rate. 

           Kontingentraten opkræves 3 gange årligt. 

Her er noget nyt, idet der er budget for både 22 og 23. I 2022 stiler vi fortsat mod 

et beregnet underskud for året på 22.000 DKK, primært pga. Spejdernes Lejr. 

Det er beregnet at vi indhenter samme beløb i 2023. Godkendt. 



 

Pkt. 5: Behandling af indkomne forslag. 

           Forslag skal indsendes til bestyrelsesformanden senest den 19. februar 2022. 

Der er ingen indkomne forslag 

 

Pkt. 6: Forelæggelse af planer med gruppens hovedindsatsområder, og udviklingsplan  

           2022 (vedlagt). Udviklingsplanen er fremover gældende for 4 år, men kan 

           årligt justeres, hvis behov.  

Igen noget nyt at udviklingsplanerne kan holde op til 4 år. 

Ingen store ændringer i udviklingsplanerne for gruppen. Godkendt 

 

Pkt. 7: Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

           Bestyrelsen foreslår af 4-5 forældre, 4-5 ledere og 1-2 unge. 

Her blev forklaret at vi et par år ikke har haft nogle valgbare unge, men det har vi 

fået igen. Godkendt 

 

Pkt. 8: Valg af bestyrelse for næstkommende 2-årig periode:               

           Bestyrelsesformand – Kim Kruse, er ikke på valg. 

           Gruppekasserer – Frederikke Christensen er på valg og genopstiller ikke. 

           NY gruppekasserer, Nicolay Svarre, far til Ellen, tropsspejder. Blev valgt. 

           Ledere: GL Charlie er på valg og genopstiller. 

           Mikroleder Peter Christensen er ikke på valg. 

           Minileder Torbjørn Strand er på valg og genopstiller. 

           Juniorleder Don Madsen opstiller.        

           Tropsleder Lars Fredberg-Holm er på valg og genopstiller.  

           Ung Alfred Skjøt-Rasmussen opstiller 

           Ung Ida Erting opstiller                          

           Øvrige forældre – Frederic Bernard er ikke på valg som webmaster. 

           Jørgen Colsted-Petersen er på valg og genopstiller 

           Jens Henriksen er på valg og genopstiller                                               

En kort kommentar til en del nye forældre som var fremmødt, at en del af 

forældrene der genopstiller ikke har aktive spejdere i gruppen længere, så hvis der 

er nogle nye som har lyst er de meget velkomne. Det var dog ikke tilfældet i år, så 

alle som opstillede/genopstillede blev genvalgt.  

 

 

 Pkt. 9: Valg af 2 medlemmer til korpsrådsmødet (18-20.11.2022) – for en 1-årig 

            periode. 

Line Fredberg Holm og Lars Fredberg Holm blev valgt. 

 



 

 

Pkt. 10: Valg af 5 medlemmer til divisionsrådsmødet, den 28. april 2022 – for 1 år. 

Torbjørn Strand, Lars Fredberg Holm, Don Madsen, Alfred Skjøt-Rasmussen og Ida 

Erting blev valgt. 

 

Pkt. 11: Valg af revisor og revisorsuppleant – for en 1-årig periode. 

            Peter Skjøt-Rasmussen genopstiller ikke. Alice Kiander genopstiller som  

            suppleant. 

Ny revisor blev valgt Frederikke Christensen og Alice Kiander blev genvalgt. 

 

Pkt. 12: Eventuelt. 

 

Lars Fredberg Holm nævnte muligheden af at etablere noget spejder for voksne / 

forældre, som samtidig kunne være en gruppe voksne som kunne hjælpe til møder og  

arrangementer. Der var enighed om at det var en god ide. 

 

Kim Kruse spurgte ind til grupperådets holdning til mulige flygtninge fra Ukraine 

konflikten og hvad vi i gruppen kunne bidrage med. Der er fra kommunens side lagt 

op til at FrivillighedsCenteret koordinerer en kommende indsats. 

Der var god debat med flere forslag – gåture i skoven, samling med mindre grupper, 

bål og snobrød, almindelig udflugt med mindre grupper og lignende. 

 

Kim og Charlie afsluttede med at takke for god ro og orden. 

 

 

 

Torbjørn Strand                                               Charlotte Michelsen, Charlie 

Referent                                                           Dirigent 

 

 


