2. Birkerød Gruppe
Referat af Gruppemødet 20/2 2020
a) Valg af dirigent
Dirigent: Poul Henrik
Referent: Dorte
b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Bestyrelsen:
Mødes 5-6 gange årligt, vi sørger for spejderarbejdet foregår efter reglerne samt
økonomien.
Vi har fået en anonym henvendelse om indtagelse af narkotika på vores område. Det er
meldt til politi og SSP.
Vi har fået fældet træer.
Vi har fået sat videoovervågning op for at skabe tryghed for vores spejdere.
Vi har fået sat brændeskur op.
Hytten er blevet malet.
Vi har afholdt Andespil. Det er både en god tradition og en god indtægtskilde.
Vi hjalp Sct. Georgsgildet med afholdelse af Sct.Hans bål. Det giver en fin indtægt.
Gruppeledelsen:
I 2. Birkerød er vi nu lige over 100 medlemmer. Vores grene er godt fyldt ud, og vi er
mange ledere der brænder for at lave fede aktiviteter for spejderne.
Udover at vi selvfølgeligt har fokuseret på at lave aktiviteter for børnene, har vi også i løbet
af året arbejdet med vores overordnede vision for gruppen. En vision der hænger godt i
tråd med hvad vi synes vi er gode til, og hvad vi gerne vil lave mere af i gruppen; ”2.
Birkerød vil gerne opbygge spejdernes selvtillid, selvværd og selvstændighed gennem
kreative aktiviteter der skaber refleksion og udvikling”. Visionen er ikke en del af vores
udviklingsplan, men vores udviklingsplaner vil hjælpe os på vej med vores vision.
I løbet af 2019 har vi arbejdet med vores udviklingsplan der har fokus på bæredygtighed. Vi
har bl.a. opstartet et affaldssorteringsprojekt, vi har haft fokus på at købe mere lokale
varer og lave mere vegetarisk mad når vi er på ture. De forskellige grene har arbejdet med
bæredygtighed på forskellige planer.
I ledergruppen har vi de sidste par måneder haft stort fokus på lederhvervning da vi på det
seneste har haft brug for flere ledere for at vi kan lave de aktiviteter med spejderne som vi
gerne vil. Derfor har vi i starten af 2020 sammen lavet et udkast til en reklame som vi bl.a.
tænker skal i lokalavisen og hænges op rundt omkring i byen så vi forhåbentligt kan fange
nogle mennesker der kunne være interesserede i at være spejderledere, så vi kan blive ved
med at lave fedt spejderarbejde.
Efter 6 år som gruppeleder har Simone valgt at trække sig. Fremadrettet vil det være Iben,
der hidtil har været klanleder, der kommer til at sidde på posten.
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Vi glæder os til at videreføre det gode arbejde vi har lavet til næste år hvor vi fortsat vil
arbejde med bæredygtighed i gruppen jf. vores udviklingsplan, da dette er en plan vi
tænker at vi sagtens kan arbejde meget mere med.
Klanen 16-24 år:
Birkerød Bjørne er den fælles klan for både 1. og 2. Birkerød. Klanen har ikke faste
ugentlige møder, men mødes til diverse arrangementer i løbet af året. Det er blandet
andet til klanmøder, som afholdes ca. en gang om måneden på forskellige hverdagsaftener
eller weekenddage. Derudover har klanen traditionen tro afholdt Gilwell, en weekendtur
for 1. og 2. Birkerøds troppe, været frivillig på Roskilde festival med Roskildevagt, afholdte
det årlige kollektive i Stavnsbo en uge i september, samt arrangeret post på Dilleløbet i
2019. Men årets helt store arrangementet, var sommerlejren i Finland. Her var 21
klanspejdere i Finland, hvor vi i det nordøstlige Finland gik Karhunkierros Trail i Oulanka
national park og river rafting ind til den Russiske grænse. Turen sluttede af med et par dage
i Helsinki.
2019 har været et godt år med mange aktive klanspejdere, og vi i BBKLT glæder os til at se
hvad spejderåret 2020 bringer.
Troppen 12-16 år:
Vi er på nuværende tidspunkt omkring 19 aktive spejdere i alderen 12-16 år, der er fordelt
på to patruljer (Musvitten og Tranen). Patruljerne holder selv møder en gang om ugen, der
er planlagt af patruljeledere og –assistenter (PLA’erne).
En gang om måneden mødes vi til tropsmøder, der er arrangeret af tropsstaben. Vi er fire
aktive tropsledere – Amanda, Thea, Stinna og Katrine.
Vores store projekt i 2019 har været bæredygtighed og klima, hvor vi på tropskolle havde
fokus på forskellige tiltag såsom at spise mere vegetarisk, affaldssortere og vi besøgte en
økologisk gård i Bregnerød, hvor tropspigerne fik rundvisning og mulighed for at stille
spørgsmål til økologisk landbrug. Senere på året deltog vi i Klimamarchen i København og
havde besøg af en ekspert fra GEUS, som gav os faglig viden om emnerne. Det hele lagde
op til årets sommerlejr, der også stod i klima og bæredygtighedens tegn. Årets sommerlejr
gik til Rondane Nationalpark i Norge. Det var en rigtig god tur, hvor vi både fik vandret
fjeldene tynde og danset løs på Oslofærgen. Pigerne var super seje turen igennem og fik en
del kilometer i benene. Vi nød hinandens selvskab i skønne omgivelser og med smukke
udsigter. Undervejs blev de også udfordret, da det kan være hårdt at vandre i de norske
fjelde og vejret var ikke altid med os. Vi klarede det dog med et smil på læben, og alle kom
rigtig godt igennem – og så var der en segn og et bad at se frem til på Oslofærgen.
I efterårsferien havde vi otte tropspiger af sted på PLan-kurser forskellige steder i
Danmark. På kurserne lærer pigerne om patruljeledelse og spejderfærdigheder. Ligeledes
har pigerne deltaget i mange adventureløb i løbet af året blandt andet Dille og Cicero – og
det er så fedt, at de bare springer ud i det!
2020 kommer blandt andet til at byde på tropskolle i spejderhytten og til sommer skal vi
forhåbentlig på sølandslejren SØ20 på Fyn, hvor vand og sejlads er i fokus. Tak for et
spændende og varierende spejderår – vi glæder os til rigtig meget til, hvad 2020 byder på!
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Tropsstaben
Juniorerne 10-12 år:
Det går godt hos juniorerne. De ugentlige møder er fyldt med sjov og masser af energi. Vi
har i løbet af det sidste år ikke taget så mange mærker men valgt at fokusere mere på
nogle ting, vi syntes, de have brug for at lære fx til, når de tager på løb. Derfor har vi i
efteråret blandt andet haft et forløb om turneringsforberedelser, hvor vi lærte om koder,
førstehjælp og turn-out.
I foråret lavede vi et teaterstykke om Laras liv, hvor pigerne selv skulle lave hele stykket og
vise det til deres familier til sidst.
Der har også været forskellige ture bl.a. juniordivi, hvor temaet var Robin Hood og en tur
for 2. års juniorer, hvor dem, der gik i 5. klasse, kunne lære om patruljeliv og –ledelse
sammen med spejdere fra en anden gruppe.
I sommerferien var vi selvfølgelig på sommerlejr. Turen gik til Sverige, hvor vi var på en
halvø. Alle juniorerne sov i en shelter med udsigt til vandet. På programmet var ture i kano,
Øde ø mærket og pigerne fandt en legetøjsøgle, som vi i efteråret dedikerede et møde til.
Antallet af juniorer er på 18, men vi vil gerne op på omkring 25. På lederfronten har vi
mistet 2 ledere i løbet af året, og er derfor 2 tilbage (Titi og Orissa), men Lava kommer
stadig og hjælper, når der er en af os, der ikke har mulighed.
Minierne 8-10 år:
Mini-grenen har i starten af spejder-året haft en mindre gruppe af spejdere, i løbet af året
har vi derfor kunnet tage alle fra ventelisten ind og har fået spejdere nok til at gå fra to
patruljer til tre. Vi har stadig pladser og har kontaktet alle på ventelisten og informeret
dem om at deres barn er velkomne. Med de mange nye mærker har vi set en øget
interesse fra pigerne for forskellige forløb og udfordringer og deres motivation for at
komme ud og være aktive både til og udenfor spejder når der er et flot mærke i sigte er
meget stor.
Vi har inden julen taget basismærker som kniv og bål samt mere avancerede mærker som
naturtjek Bronze hvor vi har været ude i skoven og finde dyr som pigerne har
dokumenteret i deres egen lille lommebog. Vi har også været på besøg på Toms chokolade
fabrik fordi Rokke arbejder der og kunne få os ind og få en rundvisning.
Fordi vi har fået en hel del nye, efter at vi har været igennem basisforløbet kommer vi til at
gentage nogle af aktiviteterne for de nye piger. På det første møde efter jul har lederne
samlet inspiration til halvårs-programmet fra mini-spejderne ved at lave en oversigt over
hvilke færdigheder de gerne vil have og hvilke mærker de kunne tænke sig at få.
På dette møde bestemte hver patrulje sig også for et tema til et møde de skulle holde og
har med ledernes hjælp arrangeret aktiviteter og løb for de andre patruljer.
Frem mod sommeren arbejder vi på at skabe et godt sammenhold mellem de n
́ ye ́ og de
́gamle ́ så vi kommer til at have et større forløb om ‘Den gode patrulje’ hvor
kommunikation, hjælpsomhed og venskab er i fokus.
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Vi gentager også sidste års succes med at tage lejrbålsarrangør- mærket hvor hver patrulje
arrangerer et underholdende indslag til et stort lejrbål hvor deres familier er inviteret med
til. Vi holder som vi plejer en mini-overnatning ude i hytten inden Famidi.
FaMiDi er begyndt at blive arrangeret og årets tema er RAMASJANG d.12-14 Juni
Sommerlejren bliver med Juniorne i Aabenraa. Aabækhytten d.28 Juli - d.1 August.
Familiespejd 4-7 år:
Duemose flok, som vores familiespejder gren hedder, består af ca. 20 spejdere hvor halvdelen af
dem er piger. Vi holder møde hver anden søndag hvor spejderne og deres familier prøver kræfter
med spejderopgaver og friluftsaktiviteter.
Vi har arbejdet med forskellige temaer som arbejdede hen imod forskellige mærker der er specielt
rettet til familiespejderne.
Spejderne har igen i år været med på MiDi, en fælles tur for alle familie-, mikro- og mini spejdere i
divisionen. Temaet var i år Harry Potter og spejderne brugte weekenden på at løse opgaver så de
kunne Hjælpe Harry med at genvinde sin hukommelse så han kunne rette op på alt det rod han
havde lavet med sin tidsvender.
Derudover har vi også været på vores egen ”sommerlejr” hvor vi overnattede på Råbjerggrunden
med OL tema. Her blev der dystet i forskellige discipliner og spejderne skulle opfinde deres egne
lande.
Vi har lang venteliste til grenen, men grundet ledermangel har vi desværre ikke kunnet tage ret
mange nye ind i løbet af det sidste år. Nu har vi fået en ny leder i grenen og håber at dette kan gøre
at vi kan tage nogle flere spejdere ind.
Vi glæder os til at se hvad det næste år rummer for grenen.

Beretningerne blev godkendt af grupperådsmødet.
c) Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
Kasseren fremlagde regnskabet.
Der opfordres til at alle medlemmer betaler kontingent og ture med Dankort. Det er gratis
for os, mens Mastercard og lignende koster helt op til 13,- pr. indbetaling. Vi bruger årligt
1463,- på denne udgift.
Gruppen har en solid økonomi.
Regnskabet blev godkendt.
d) Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen
e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
i. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for det
kommende år: Vi ønsker at køre videre med samme udviklingsplan som i 2019
omkring bæredygtighed.
ii. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde, m.v.
iii. Vedtagelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af medlemskontingent
På baggrund af det aflagte regnskab anbefales det ikke at hæve kontingentet.
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f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår:
9 personer, 4 forældre, 3 ledere og 2 spejdere over 15 år
g) Valg til bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad gangen, suppleanter
dog kun for et. Suppleanterne deltager i møderne på lige fod med øvrige medlemmer
Formand Michael Godt er på valg og modtager genvalg – han blev genvalgt
Kasserer Poul Henrik Appelkvist er ikke på valg
Medlemmer Astrid Skovgaard og Dorte Dugbæk er på genvalg – De blev genvalgt
Simone Porsborg Hansen udtræder som gruppeleder
Iben Palm Hemmingsen indtræder som gruppeleder
Sasha Babenco er ikke på valg
Majken Rose Holm er ikke på valg
Iben Palm Hemmingsen udtræder som medlem da hun er blevet gruppeleder.
Sara Mørch Pedersen er på valg men ønsker ikke genvalg
Vi opfordrer to spejdere til at deltage i bestyrelsesarbejdet, men vi er en lovlydig bestyrelse
uden deres deltagelse.
h) Valg af gruppens 2 medlemmer til korpsrådsmødet.
Sara Mørch Pedersen
Majken Rose Holm
i) Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet
Sara Mørch Pedersen
Michael Godt
Poul Henrik Appelkvist
Simone Porsborg Hansen
Katrine Kjær
j) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Nissen er genvalgt
Niels Strunge er genvalgt
k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
Grundlovsdag i Præstens have. Her får vi brug for hjælp fra et par forældre til vagter
derude. Der vil blive sendt mere information ud når vi nærmer os.
Sct. Hansbål med salg af øl, sodavand og popcorn, samt slukning af bål.
l) Eventuelt
Ingen

Side 5 af 5

