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1. Valg af dirigent 
Lea Ries blev valgt. 
 
 
2. Valg af referent 
Klaus Cramer Rubæk blev valgt. 
 
 
3. Aflæggelse af beretning 
Seniorerne fra gruppen afholdt beretningen 

• Der blev afholdt Skt. Hans aften, som vi plejer i samarbejde med kirken på 
kirkebakken. 

• Der var gode sommerlejr med godt vejr for alle enheder. 
o Ulve og bævere var på Næsbycentret. 
o Troppen havde en god sommerlejr i vores egen hytte, Filialen, i 

Ganløse. 
o Seniorerne var på Bornholm 

• Bålaften gik også godt, hvor det blev sunget sange og spejdere mfl. rykkede 
op. Der var desuden fejring af Michael Kerrn-Jespersen fra gruppen, der fik 
uddelt sin 50-års stjerne fra Peter Stubkjær fra KFUM-Spejderne i Danmarks 
hovedbestyrelse. 

• Der er også oprettet nye enheder. Familiespejder og Juniorenden (denne har 
eksisteret før) er startet op i 2018. 

• Der blev afholdt juleweekend i vores egen hytte, Filialen, hvor temaet var 
tidsrejse. 

• 12 medlemmer fra Virum-Sorgenfri Gruppe på Landsmøde på Grams Slot i 
september. Det er KFUM-Spejdernes generalforsamling og afholdes hvert 
andet år med mange deltagere og særlig med mange unge deltagere i år. Der 
blev bl.a. talt om demokrati i spejderarbejdet.  

o Det blev markeret at Carl Oehlenschlager fra gruppen modtog 
Messengers of Peace Hero Award for sit arbejde i Tunesien (Carl fik 
overrakt prisen i New York tidligere på året).  

o Lea Ries blev valgt ind i hovedbestyrelsen.  
o Semerkand Ungdom blev associeret til KFUM-Spejderne med ønsket 

om at blive til Semerkand Spejderne. Semerkand ungdom laver børne- 
og ungdomsarbejde for muslimer. 

 
 
4. Godkendelse af regnskab 2018 
Regnskabet 2018 blev præsenteret af kasserer, Lone Bræstrup 
 

• Der er kommet flere medlemmer til gruppen, dette giver flere indtægter. 

• Fundraisingudvalget har rejst penge til: 
o Varmepumpe og nye døre i Stalden 
o Borde og bænke til at stå udendørs ved Stalden 
o Transportabel førstehjælpskasse til spejderture 

• Der har været en del udgifter til ungdomslederuddannelse af spejderne i 
gruppen, hvilket er positivt 

• Lidt lavere indtægt fra vores hytte, Filialen, end tidligere år. 
 
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer 



4.a  Fremlæggelse af budget 
Budgettet for 2019 blev præsenteret af kasserer, Lone Bræstrup 
 
 
5. Forhandling af gruppens arbejde fremover herunder indkomne 
forslag og planer for udvikling og vækst 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Spørgsmål fra salen:  

• Om ledere pludselig skal være over 18 år. Der har været lidt forvirring ifm. 
udarbejdelse af samværsregler, hvor ordene ”leder” og ”over 18 år” indgår. Det 
gøres klart, at man stadig kan være leder, når man er under 18 år. Traditionelt 
kaldes lederne under 18 år for ”assistenter”, og lederne over 18 år kaldes for 
”leder”. 

• Der blev spurgt ind DR’s dokumentar ”De skjulte overgreb”. Lea Ries fortalte 
om den dokumentar, der vises på DR 28. januar 2019 ”De skjulte overgreb”. 
Der er udarbejdet samværsregler i gruppen, som også er hængt op fysisk i 
lederlokalet, så vi kan minde hinanden om de aftaler, vi har indgået for at sikre 
godt samvær i gruppen. Disse samværsregler drøftes internt i gruppen blandt 
ledere og assistenter. Reglerne vil og skal diskuteres og revideres minimum en 
gang årligt. 

 
 
6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
Lea Ries går af som Gruppeleder. 
Kim Clemensen Holdt blev valgt som ny Gruppeleder. 
 
Gruppeassistenterne blev: 
Michael Kerrn-Jespersen 
Anna Koefoed 
Fredrik Lodberg Olsen 
Magnus Hornhaver Nymann 
Markus Bing 
Carl Oehlenschlager  
Lea Ries 
 
 
7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 
Grupperådet har skiftet navn til Gruppebestyrelse som resultat af vedtagelse på 
Landmødet 2018 
 
På valg: 
Søren Lolle 
Gregers Alsted 
Peter Hunderup 
Lea Ries 
 
Ingen andre meldte sig.  
Alle blev genvalgt. 
 
 



Ikke på valg i år, har 1 år tilbage i bestyrelsen: 
Lone Bræstrup 
Anne Gottlieb 
Klaus Cramer Rubæk 
Jesper Elvig-Jørgensen 
 
 
8. Valg af to revisorer 
Både Signe Elvig-Jørgensen og Henrik Lodberg Olsen genopstiller. 
 
Begge blev valgt. 
 
 
9. Eventuelt 
Intet til eventuelt                      
  


