
Referat Sejs Spejdernes Generalforsamling (Grupperådsmøde) 26. februar 2023 

1. Valg af dirigent og referent 

Ida R blev valgt som dirigent og Louise M som referent 

Mødet er varslet 3 uger før.  

 

2. Bestyrelsens beretning, herunder information om årets sommerlejr 

Per T gennemgik organisationsplanen for Sejs Spejderne, herunder tilhørsforhold til Bjørnholtfonden, 

Paradislejren og Bjørnebanden. 

 

Ida R forelagde bestyrelsens beretning. 

Året startede med en akut mangel på ledere, som betød at Sejs Spejderne ikke kunne fortsætte efter 

sommerferien, med mindre der blev fundet flere ledere. Der blev foretaget mange forskellige tiltag for 

at finde nye ledere, herunder kaffemøder, opslag på nettet og mails til spejdernes familier. Det 

lykkedes at få fyldt op med ledere i de fleste grene, men der mangler fortsat ledere; 1 i juniorgrenen 

samt 1-2 i tropgrenen. Der mangler også en gruppeleder eller to.  

 

Årets store begivenheder var sommerlejren, Regatta og Fælles Efterårs Færd.  

Sejs Spejderne deltog i Spejdernes Lejr i Hedeland Naturpark på Sjælland sammen med 32.000 andre 

spejdere fra 37 lande. 7 spejdere deltog sammen med 3 voksne fra Sejs Spejderne. Det var en kæmpe 

oplevelse. Næste gang der er Spejdernes Lejr er i 2026. Lokaliteten for Spejdernes Lejr 2026 er endnu 

ikke kendt.  

Regatta foregik sammen med 1. Silkeborg gruppen. Vi byggede et tivoli og bemandede boder. Det gik 

rigtigt godt, selvom det var hårdt og der skulle bruges mange timer. Vejret var perfekt og der var 

rekord omsætning. For første gang var spejderne dog timelønnede og det gav anledning til stor 

bekymring da Regatta foreningen meldte sig konkurs. Først i februar fik vi vores løn og udgifter dækket 

af en fond, som Silkeborg Kommune oprettede til formålet.  

Fælles Efterårs Færd (FEF22) gik til Paradislejren i Virklund. Over halvdelen af spejderne deltog, mange 

sammen med deres familier. Årets oprykning foregik på turen og der blev hygget og leget. 

 

Udover dette hjalp Sejs Spejderne til ved Rema1000-cup og deltog ved juletræssalget i Linå Vesterskov. 

Juletræssalget var blev ændret så Sejs Spejderne ikke selv solgte juletræer ved DagliBrugsen, men i 

stedet hjalp til i Linå Vesterskov. Efterfølgende var der generel enighed om at beholde konceptet, men 

at udbygge på det til næste år.  

Tak til de forældre og spejdere som deltog aktivt i vagterne.  

 

Familiespejderne 

Jeppe fremlagde familiespejdernes beretning. De er nu 3 ledere og 16 tilmeldte børn. De har haft et 

godt halvt år, hvor de bl.a. har kørt ” Jord til bord” tema, Sporfinder med spor i terrænet.  

 

Mikrospejderne 

Thomas fremlagde mikrospejdernes beretning 

De er 3 ledere og 12-14 børn. Spejdermøderne er hyggelige og sjove. De har taget knivmærke og er i 



gang med Stjerne-kigger temaet, hvor de bl.a. var inde på Silkeborg Bibliotek og høre en fremlægning 

om stjerner.  

 

Minispejderne 

Dorte fremlagde minispejdernes beretning 

De er 3 ledere og 10-11 børn. De har kørt science-tema og vil over det næste stykke tid kører med 

stifinder, hvor de vil flette lidt ind omkring førstehjælp. De skal have deres første overnatning i shelter 

efter påskeferien.  

 

Juniorspejderne 

Esben fremlagde juniorspejdernes beretning. De er 10 juniorspejdere. De har taget byg-herremærket 

hvor de bl.a. byggede et stort tårn med plateau, hvor de kunne overnatte og have bål i tårnet. De 

arbejder pr med Hul-søg arbejde omkring at få grene og træstykker til at passe sammen. De var lige 

kommet retur fra en overnatning i Nordskoven, hvor de byggede en bivuak, så de der deltog kunne for 

vinter bivuak mærket.   

 

Tropspejderne 

Mette Richard, mor til en af tropspejderne, fremlagde tropspejdernes beretning 

Troppen har ingen leder, og ønsker dette meget, da det til tider er svært at holde motivationen oppe. 

De 3 tropspejdere har selv planlagt deres møder. De vil meget gerne hjælpe til ved de andre grenes 

møder, både ved alm. møder og ved ture.  

 

2023 byder på flere spændende aktiviteter: 

Alle grenene tager på weekend overnatninger i løbet af foråret.  

Spejd og Spis (9. maj) for alle spejdere og deres familier på Bjørnholt.  

Divisionsturnering (12.-14. maj) på Ryekol. Her mødes grupperne fra Gudenå Divisionen og har løb og 

spejderhygge. Mini, junior og tropspejderne bliver inviteret med. Der bliver snart oprettet tilmelding 

på hjemmesiden.   

Gruppe sommerlejr (1.-5. juli) til Toggerbo Spejdercenter, som ligger midt i Nationalpark Mols Bjerge. 

Der bliver masser af aktiviteter og hygge omkring lejrbålet www.toggerbo.dk. 

Mini, junior og tropspejderne bliver inviteret med. Spejdernes familier er også velkomne til at deltage. 

Det er muligt for familie og mikrospejdere at deltage, hvis de tager mindst en forælder med, men der 

vil ikke nødvendigvis være nogen ledere fra disse grene som deltager på sommerlejren.  

Oprykningsdag (20. august). 

FEF23 (8.-10. september) i Paradislejren. Alle spejdere og deres familier inviteres til en hyggelig 

weekend.  

 

I år har vi to arrangementer som skal indbringe Sejs Spejderne penge: 

Rema1000 Cup (23.-25. juni). Her plejer vi at hjælpe Sejs-Svejbæk Idrætsforening med at være 

trafikvagter, og hjælpe gæsterne med at finde parkeringspladsen. Det forventer vi også at skulle klare i 

2023. 

 

Salg af juletræer i december. Vi forventer at gentage samarbejdet med Linå Vesterskov, men med et 

http://www.toggerbo.dk/


tilrettet koncept, så de frivilliges hjælp bliver bedre anvendt. 

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.  

 

3. Forlæggelse af årsregnskab for 2022 

Kasper vores kasserer fortalte om årsregnskabet. Årsregnskabet for 2022 (tidligere udsendt) blev 

gennemgået. Regnskabet viser et overskud på kr. 28.556,01 mod et budgetteret underskud på kr. 

8.100. Resultatet skyldes dels at vi bevidst havde sat overskuddet fra Regatta mindre, end hvad vi 

forventede at få, samt færre udgifter til arrangementer og aktiviteter end forventet.  

Regnskabet er godkendt af gruppens revisor, og det blev vedtaget på generalforsamlingen.  

 

4.-5. Vedtagelse af budget for 2023 og 2024 

Budgettet for indeværende år (2023) ved vedtaget med et underskud på kr. 9.300. 

Budgettet for 2024 blev også vedtaget. Her der der for nuværende tidspunkt budgetteret med et 

underskud på kr. 8.300.  

I henhold til gruppens formue ser generalforsamlingen ingen problemer i at budgetterer med 

underskud.  

6. Vedtagelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes i det nuværende niveau.  

Kontingentet er for familie- og mikrospejdere på kr. 425/halvår. For mini-, junior- og tropspejdere kr. 

625/halvår. For ledere kr. 75/år. 

Generalforsamlingen vedtager kontingent. 

 

7. Behandling af indkommende forslag. 

Der er ingen indkommende forslag. 

 

8. Fastsættelse af pladser i Sejs Spejdernes Bestyrelse 

Bestyrelsens indstilling om at Sejs Spejdernes Bestyrelse skal bestå af 5 medlemmer blev vedtaget. 

Endvidere har gruppens ledere møde- og taleret på bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.  

 

9. Valg af bestyrelse 

Der var genvalg af Kasper V (kasserer). Endvidere er Ida R, Louise M og Helle S medlemmer af 

bestyrelsen.  Kasper stillede op til valg og blev genvalgt. Der mangler fortsat 1 bestyrelsesmedlem. 

Da bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer skal der vælges 1 bestyrelsesmedlem mere. Det lykkedes 

dog ikke på generalforsamlingen, derfor er der givet bestyrelsen mulighed for at selvsupplere. Der skal 

derfor kraftig opfordres til, at man som forældre melder sig til at tage del i bestyrelsens arbejde. Tag 

evt. kontakt til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for nærmere information.  

 

10. Valg af stemmeberettiget til divisionsrådet 

Der skal vælges 5 repræsentanter fra Sejs Spejderne.  

Ida R blev genvalgt på generalforsamlingen. Bestyrelsen vil udpege yderligere 4 personer.  

 



 

11. Valg af stemmeberettiget til korpsrådet 

Der skal vælges 2 repræsentanter for et år af gangen. Der var ingen på mødet som meldte sig. 

Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter.  

 

12. Valg af revisor 

Sigurd H har valgt at gå af som reviser. Kristian Secher-Johnsen blev valgt. 

 

13. Eventuelt 

Hytten har været gasopvarmet indtil for et par måneder siden, men nu har virksomheden Clearhaus, 

doneret et luft-til varme anlæg til hytten. Der skal lyde en rigtig stor og taknemmelig tak herfor.  

 

Naboen til spejderhytten har gjort Claus, spejderleder for minierne, opmærksom på, at der ligger 

materiale til en shelter under hytten. Spejderleder for juniorerne, Esben, oplyser han deltog i et møde 

med Naturstyrelsen for ca. 1,5 år siden, hvor de ikke var interesseret i, at der blev opsat et shelter på 

Naturstyrelsens arealer. De ville godt gå med til, at den blev sat op ved Nyløkke. Dette er ikke 

umiddelbart i spejdernes interesse, da det er for langt væk fra spejderhytten. Per T vil vende det med 

Bjørneholt Fonden, om de skal lave en ny henvendelse til Naturstyrelsen om drøftelse af placering af 

shelter ved Spejderhytten.  

 

Dirigenten kunne sluttelig takke de fremmødte forældre og ledere for et godt møde, og for god ro og 

orden. 

 

Kontakt til bestyrelse 

Ida Raaberg, tlf. 61100826 (formand) 

 

Kasper Vejlø, tlf. 60688298 (kasserer) 

 

Louise Madsen, tlf. 24652061 

 

Helle Sønderbo, tlf.20602809  


