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Referat fra generalforsamling 

lørdag 10. april 2021  

Sted: Teglmarken 241, 8800 Viborg 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

Steffen Elmstrøm valgt som dirigent og Kirsten Bjerregaard som referent. Rasmus Kragh Jensen 

valgt som stemmetæller. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Steffen oplyste, at fristen på 3 uger var overholdt med annoncering på gruppens hjemmeside og ud-

sendt på mail sammen med Valhalla til alle medlemmer. Valhalla blev udleveret i papir på generalfor-

samlingen. Dagsorden godkendt. 

3. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

Beretningerne fra formand, gruppeleder og øvrige ledere kan læses i Valhalla. Der var ikke yderligere 

spørgsmål. Erik bemærkede, at det havde været et mærkeligt år, men alle spejdere var tilbage efter 

sommerferien, og at der havde været et stort ryk-in af nye spejdere.  

Der er kommet 3 nyere ledere: Claus i trop, Bente i mini og Tina i mikrogrenen. 

Beretningerne blev godkendt. 

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2020 til godkendelse 

Kassereren oplyste, at vi som planlagt kom ud med et underskud. Vi har ikke fået de beløb i tilskud 

som forventet, hvilket skyldes coronasituationen. Vi gennemførte projektet med de indkomne midler, 

og visse fonde giver ikke tilskud til afsluttede projekter. Vi har haft indtægter på kr. 308.088 og udgif-

ter på kr. 363.664, hvilket giver et underskud på kr. 55.365, som det fremgår af regnskabet.  

Indtægterne fra medlemskontingentet er steget pga flere spejdere, og derved er tilskuddet fra kom-

munen også steget.  

Med hensyn til det næste projekt: opførelse af en hytte har Viborg kommune allerede givet tilsagn om 

et tilskud på kr. 500.000. Vi skal selv indhente ca. 3 mio til opførelse af en hytte. 

Vi har heldigvis været polstret til at klare et underskud.  

Regnskabet for 2020 blev godkendt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Følgende forslag er fremsat at bestyrelsen og fremsendt til formanden 20.03.21: 
 
Såfremt der på grupperådsmødet den 10/3 2021 ikke kan findes og vælges 4 forældrerepræsentanter, bemyn-

diges bestyrelsen til at supplere antallet af forældrerepræsentanter, så bestyrelsen i løbet af perioden frem til 

grupperådsmødet 2022 kommer til at bestå af maksimalt 9 medlemmer. 

Begrundelse: 
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På nuværende tidspunkt består bestyrelsen udover de førstnævnte kun af 2 forældrerepræsentanter. Bestyrel-

sen foreslår antallet af forældrevalgte udvidet til 4. Udvidelsen skal ses i lyset af, at bestyrelsen de kommende 

år får en stor arbejdsopgave med at stå i spidsen for byggeri af en spejderhytte på Teglmarken 241. I første 

omgang er det især søgning af fonde, der vil blive en stor arbejdsopgave for bestyrelsen. 

 

Ifølge korpsets vedtægter er det OK at tilstræbe 4 forældrerepræsentanter i bestyrelsen.  

Alle støttede, at man kan gå op til 9 personer i bestyrelsen, så forslaget blev vedtaget. 

Der var ikke indkommet andre forslag. 

 
6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 

a) Forelæggelse af planer for 2021 

Erik gennemgik kalenderen for 2021, som findes i Valhalla på side 12. Alle arrangementer indtil 

juni er aflyst. Sommerlejren i år går til Svaneborg ved Vinderup. Det forventes, at lejren varer fra 

27.06-03.07. (uge 27). Mikroerne tager på en sheltertur på grunden 8.-9.05. 

b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv 

Vi ønsker gerne flere børn og unge, men har også behov for flere ledere. Ønsker også at tage på 

flere ture, men Corona har sat et midlertidigt stop. Vi vil gerne få mere ud af vores område og gi-

ve spejderne mange oplevelser. På nuværende tidspunkt har vi ikke vores egne visioner, men 

følger DDS’s, som er til afstemning hver år på Korpsrådsmødet. Vi fortsætter som en blandet pi-

ge- og drenggruppe.  

c) Vedtagelse af budget 2021, herunder fastlæggelse af kontingent 

Der er kun udfærdiget et driftsbudget med et forventet overskud på kr. 30.000. Når byggeriet af 

hytten igangsættes, vil der blive lavet et separat regnskab. Medlemskontingent er sat med en ind-

tægt på kr. 72.000, da vi forventer flere spejdere, udgift til korpskontingent vil så beløbe sig til kr. 

23.500. Udgifter til materiel bliver den største post.  

Vi har pt en ansøgning hos Anders Brøndums fond til en havetraktor. 

Budget blev vedtaget med uændret kontingent. Kassereren graduerer kontingent ved indmeldelse 

midt i en periode. 

7. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer er 7, jf. pkt. 5 tilstræber vi et antal på 9. Pt er der 3 

forældrevalgte, en ungdomsrepræsentant, en formand og en kasserer. Erik er født med-

lem af bestyrelsen. 

8. Valg til bestyrelsen blev som følger: 

a) Valg af forældrerepræsentanter: Martin ikke på valg. Theis Bach Nielsen valgt.  

b) Valg af formand og kasserer: Jens Andersen (far til Benjamin og Mathias) valgt. 

c) Valg af ungdomsrepræsentant: Anne Dahl Søndergaard 

d) Valg af lederrepræsentant: Kirsten Bjerregaard 

Der har ikke været afholdt gruppeledervalg, men Erik Liseborg (GL) fortsætter.  

Vi har ikke tidligere haft suppleanter til bestyrelsen, og vi fortsætter uden suppleanter. 

9. Valg af gruppens 2 medlemmer til Korpsrådet. Erik og Rasmus er valgt af lederne 

10. Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet. Mødet i år foregår digitalt. Følgende blev valgt: 

Erik, Kirsten, Tina, Martin og Steffen.  
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11. Valg af revisor. Jess Liseborg blev genvalgt som revisor. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 

12. Eventuelt 

Rasmus oplyste, at der snart er forhåndstilmelding til landslejren i 2022, der foregår i Hedeland på Sjælland. 

 

Generalforsamling blev hermed afsluttet. 

 

 __________________________  __________________________  

Formand    Dirigent   

Jens Andersen   Jess Liseborg 

 


