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Punkter ifølge vedtægter: 

1) Velkomst 

a. Valg af dirigent: Vivi Ottenfeldt 

b. Valg af referent: Marianne Aaløkke Vinther 

c. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Godkendt. 

Datoen blev offentliggjort på hjemmeside og Facebook den 26/9-2018 

Indkaldelsen blev udsendt på mail til alle spejdere og pårørende den 3/2-2019 

d. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

 

2) Beretning til godkendelse 

a. Bestyrelsens arbejde – se bilag 1. Godkendt. 

b. Ledergruppens arbejde (udsendt på mail den 19/2-2019) – se bilag 2. Godkendt. 

 

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 

a. Årsregnskab 2018 (udsendt på mail den 19/2-2019) - se bilag 3. Godkendt. 

 

4) Behandling af indkomne forslag (formand) 

Forslag skal indleveres på mail til formanden senest 14 dage før mødet. Ingen forslag. 

 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 

a. Udviklingsplan med hovedindsatsområder (udsendt på mail den 19/2-2019) – se 

bilag 4. Godkendt. 

b. Beslutninger om gruppens spejderarbejde, ture/lejre mv. Der er ingen planer om 

ekstraordinære aktiviteter som kræver grupperådets godkendelse. 

c. Vedtagelse af budget 2019 (udsendt på mail den 19/2-2019). Ikke godkendt. 

NYT budget 2019 (udleveret på grupperådsmøde) – se bilag 3. Godkendt. 

d. Fastsættelse af kontingent (gældende fra april 2019). Det foreslås at kontingentet 
hæves med 5 kr./md til i alt 85 kr./md, hvilket svarer til 255 kr./kvartal (3mdr.) 
Forslag 45 kr./kvartal i søskenderabat i stedet for 50 kr. (da det er nemmere for 
systemet at beregne). Godkendt. 

 
6) Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen: 

a. Bestyrelsen bør mindst bestå af formand, kasserer, gruppeleder og tre øvrige. 

Korsørspejderne ønsker at der er 5-6 pårørende, 1-2 unge, 1 gruppeleder, 2-3 

grenledere, 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer. I alt 11-14 stemmeberettigede 

personer og 1-2 suppleanter. Godkendt. 
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7) Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode: 

a. To (tre) pårørende til medlemmer 0-24 år (lige år) 

Vivi Ottenfeldt – ikke på valg. 

Christian Mørch – ikke på valg. 

b. To (tre) pårørende til medlemmer 0-24 år (ulige år) 

Ywonne Albrechtsen – udgået. 

Johnny Ottenfeldt – ønsker ikke genvalg. 

Birgit Ingemann – ønsker genvalg. Godkendt. 

Brian Vinholt – opstiller. Godkendt. 

Mona Andersen – opstiller. Godkendt. 

c. To unge (medlemmer og lederassistenter 15-24 år) (lige/ulige år) 

Casper Ottenfeldt – ønsker ikke genvalg. 

Mie Aaløkke Vinther – opstiller for 2 år. Godkendt. 

Sara Surrow – opstiller for 1 år. Godkendt. 

d. Bestyrelsesformand (lige år) 

Lasse Ottenfeldt – ikke på valg. 

e. Kasserer (ulige år) 

Søren Christensen – ønsker genvalg. Godkendt. 

 

8) Godkendelse af ledere, som indgår i bestyrelsens arbejde for en toårig periode: 

a. Gruppeleder (ulige år)  

Marianne Aaløkke Vinther – godkendes for 2 år. Godkendt. 

b. Grenledere og -assistenter 

Thor Jespersen (Mini) – godkendes for 1 år. Godkendt. 

Casper Ottenfeldt (Trop) – godkendes for 1 år. Godkendt. 

 

9) Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode: 

a. Revisor (bilagskontrollant) 

Tine Christensen – ønsker ikke genvalg. 

Sussi Schreiber - opstiller. Godkendt og kan deltage på bestyrelsesmøder uden 

stemmeret. 

b. To suppleanter 

Rene Pedersen – udgået. 

 

10) Valg af to medlemmer til Korpsrådet for en etårig periode (deltagelsen betales af 

gruppen): 

a. En af de unge (medlemmer og ledere 15-23 år) 
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Mie Aaløkke Vinther – opstiller. Godkendt. 

b. En af bestyrelsens medlemmer (18+ år) 

Sussi Schreiber – opstiller. Godkendt. 

 

11) Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet for en etårig periode (deltagelsen betales af 

gruppen): 

a. To af de unge (medlemmer og ledere 15-23 år) 

Sara Surrow - opstiller. Godkendt. 

Casper Ottenfeldt – opstiller. Godkendt. 

b. Tre øvrige 

Thor Jespersen – opstiller. Godkendt. 

Sussi Schreiber – opstiller. Godkendt. 

Christian Mørch – opstiller. Godkendt. 

 

12) Evt. 

 

Referat og bilag udsendes via Medlemsservice senest den 15/3-2019.  

Næste bestyrelsesmøde den 6/3-2019 kl. 17.30 

 

Dato og underskrift 

 

Lasse Ottenfeldt, formand, lasse.ottenfeldt@gmail.com 

 

Vivi Ottenfeldt, dirigent 
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BILAG 1 

2. Beretning til godkendelse 

a. Bestyrelsens arbejde i 2019 ved Lasse Ottenfeldt 
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BILAG 2 

b. Ledergruppens arbejde i 2019 ved Marianne Aaløkke Vinther 

• Resume: 

Kendetegnet for 2018 var Friluftsliv og Fællesskab.  

2018 var året hvor friluftsliv blev et kendetegn for de ca 30 medlemmer hos Korsørspejderne. Årets 

spejdermøder blev afholdt i Korsør Lystskov, hvor vi bruge alle vores faciliteter. Bålhytten og borde-bænke-

sættene er vi meget glade for og de bruges på hvert møde. Den store grund med skov og lysninger bruges 

også på hvert møde. Det var en god beslutning vi tog om at kun bruge ”Hytten i Skoven” til alle vores 

spejderaktiviteter. Vi er den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division hvor alle møder foregår udenfor 

hele året rundt.  

På vores oprykning i 2017 udtrykte et flertal af spejderne, at gruppeture og bålmadsdage er det bedste hos 

Korsørspejderne. Og i mit kendskab til de andre grupper i Antvorskov Division, så er det netop det store 

antal af fælles arrangementer som kendetegner Korsørspejderne.  

Vi holdte 38 spejdermøder i 2018, hvoraf 4 er fællesmøder fx Forårsløb med ”Gæt en lort”, og 10 er 

bålmadsdage med fællesspisning. Vi er den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division med 3-timers 

møder om sommeren for junior, trop og klan og 2-timers møder for mikro og mini hele året. Vi afholdte 2 

fælles weekendture og på sommerlejren var vi 25 deltagere. Derudover har der været 17 arrangementer, 

hvor vi har deltaget enten fælles eller grenvis fx Føniks, Sommerafslutning og Skt. Hans. 

Året blev afsluttet med en aften i Spejderhytten og en sheltertur til Dalmose. 

 

• Medlemmer: 

Korsørspejderne ligger nogenlunde stabilt på omkring 30 medlemmer inkl. ledere. 

Der har været et frafald af medlemmer især spejdere på 12-15 år før sommerlejren (andre fritidsinteresser, 

ledelsesstil er begrundelserne for udmelding), hvilket har betydet at der var ingen tropsspejdere efter 

sommerferien. 
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• Lederstatus i 2018: 

Gruppeleder: Marianne Aaløkke Vinther 

Mikroleder: Pia Bredvig og Mie Aaløkke Vinther 

Minileder: Thor Jespersen – Kontaktperson: Marianne Aaløkke Vinther 

Juniorleder: Casper Ottenfeldt og Johnny Frantzen 

Tropsleder: Ingen 

Klanleder: Casper Ottenfeldt – Kontaktperson: Lasse Ottenfeldt 

Charlotte fratrådte som tropsleder i august . Michelle fratrådte som Minileder i januar. 

Lederne var på lederuddannelse i maj 2018, som gav en del nye værktøjer, men desværre har der ikke 

været tid til at arbejde videre med dem.  

• Gruppearrangementer, som vi har arrangeret (8 stk.): 

Oprykningsweekend i februar – alle grene deltog. Under grupperådsmødet var spejderne alene på fotoløb, 

hvor spejderlederne opnåede erfaringer for hvilken type opgaver, der ikke var forsvarlige i dagens 

Danmark.  

Forårsløb i april – alle grene deltog. Spejderne skulle gætte en lort fx hestemøg, hundelort, en spiselig lort. 

Det var et godt møde. 

Sommerafslutning i juni/uge 25 – alle grene deltog. Der kom knap 40 spejdere, søskende og forældre, som 

medbragte mad. Bestyrelsen gav kaffe, saftevand og kage.  

Sommerlejr til Bornholm i uge 27. 10 spejdere og 5 ledere deltog på hel lejr, 8 spejdere og 2 ledere på halv 

lejr. Der blev lavet varm mad indenfor på gasblus pga. bålforbuddet, så det var en udfordring da lejrpladsen 

lå et stykke borte. Friluftsliv var i højsædet, da vi fik klatret på en 18 meter klippevæg, badede i Østersøen, 

gik ture under den bagende sol og hyggede rundt om det falske bål. Der blev udleveret et mærke for lejren. 

Opstart i uge 32 – alle grene deltog med grenvis aktivitet efterfulgt af fælles pandekagebagning i bålhytten.  

Omøtur – sidste weekend i august – blev aflyst pga. ledermangel. 

Efterårsløb sidste tirsdag i oktober – alle grene deltog i et O-løb med tema Halloween, hvor der skulle 

kravles gennem edderkoppespind, spises blod og knogler og meget andet. 

Juleafslutning – sidste tirsdag i november – med småkage og varm saft – alle grene deltog i at flette hjerter 

og spisning.  
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Sheltertur til Dalmose i december – alle grene deltog og vi var 11 spejdere og 5 ledere. Klanen og lederne 

holdte en hyggeaften dagen forinden, hvor vi var 12. Om lørdagen gik 3 spejdere 10-20 km (mærke) til 

Dalmose, hvor 7 spejdere og 5 ledere ventede med snacks og varme drikke. Om søndagen gik 10 spejdere, 

3 ledere og 1 pårørende 5 km (mærke) til Julemærkemarch i Skælskør. 

Der var bålmaddage den 3. tirsdag i hver måned, dog ikke juli og december. Alle grene har to årlige 

maddage. 

 

• Arrangementer, som blev afholdt af Antvorskov Division og andre (10 stk.): 

Nytårstaffel for klanspejdere, ledere og bestyrelse i januar – 1 klanspejder, 3 ledere deltog. 

Gildehal for ledere i januar – 2 ledere deltog. 

Miniweekend for minispejdere i januar – 3 spejdere og 1 leder deltog. 

Morohndo for 11-17 år i marts – ingen spejdere deltog, men vi stillede med 2 klanspejdere og 1 pårørende 

til postmandskab. 

Mikrodag for mikrospejdere i maj – 3 spejdere og 1 leder samt 3 klanspejdere og 1 leder til postmandskab 

samt 2 tidligere spejdere, 2 tidligere pårørende og 2 heste til postmandskab. 

Føniks for minispejdere i juni – 7 spejdere, 2 ledere og 1 pårørende deltog. 

Miniweekend for minispejdere i september – 5 spejdere var tilmeldt, men da begge ledere var syge, så blev 

den aflyst. 

Nathjek for 12-17 år i september – ingen spejdere deltog, men vi stillede med 4 ledere til postmandskab. 

Blåt Lederspor for ledere i september – 3 ledere deltog. 

Fredslys Optog den 9/12 arrangeret af Sct. Georgs Gilderne – alle grene deltog i det gode vejr og fik mærke. 

Vi gik fra Bibliotekstorvet til Skt. Povls Kirke, hvor der var gudstjeneste med efterfølgende spisning af 

risengrød i Skt. Gertruds Hus. 

Julegudstjeneste med Fredslys i Halsskov Kirke den sidste skoledag i december, hvor Broskolen holder 

juleafslutning. Marianne og Pia deltog sammen med 4 spejdere og Anders Jensen fra Sct. Georgs Gilderne. 

 

• Lokale arrangementer (2 stk.): 

Lystfiskeriets Dag i maj – der deltog flere spejdere og 2 ledere. Der var bål og øksekast. 
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Skt. Hans Aften ved Korsør Bibliotek afholdt af Korsør holder sammen – der var 6 spejdere, 3 ledere og 2 

pårørende. Der blev opsat 3 bålfade til bagning af snobrød, hvor dejen var sponseret af Toms Bageri. Der 

blev også opsat a-bukke med spejder-bannere.  

• Aktiviteter, hvor vi tjente penge (5 stk.) i alt ca. 15.000 kr.: 

Salg af Lillebror Lotteri i april/maj – alle grene deltog. Det gav et fint beløb fordi flere spejdere også solgte 

lodder på andre tidspunkter end de fastsatte møder. 

City Evening i juni – 2 spejdere, 1 leder og 1 pårørende uddelte aktivitetskalendere for Korsør Bykontor. 

Den Kgl. Ballet besøgte Korsør Bypark i juni – 12 spejdere og ledere og nogle pårørende hjalp med at uddele 

programmer til gæsterne og samle affald for Korsør Erhvervsforening. 

Korsør Aqtive Days i juni – 5 hjalp med opsætning/nedtagning af telte for Korsør Aqtive Days. 1 leder og 1 

pårørende uddelte aktivitetskalendere for Korsør Bykontor. Der blev også opsat a-bukke med spejder-

bannere. 

City Evening i august – 2 spejdere, 1 leder og 1 pårørende uddelte aktivitetskalendere for Korsør Bykontor. 
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BILAG 3 
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BILAG 4 

Udviklingsplan 2019-2020 - Spejder skal gøre indtryk: 

Børn leder børn - unge leder unge, Ledelsesudvikling, Friluftsliv 
 

1. Vi vil redefinere grenopdelingen. 

Korpset har vedtaget at grenene opdeles efter klassetrin i juni 2018, så det vil vi følge.  

 

2. Vi vil arbejde på at oprykning sker ved det første møde efter sommerferien og er kun for 

medlemmer. Oprykningen vil følge grenopdelingen. Opstart for nye ugen efter.  

 

3. Vi vil udarbejde en Gruppehåndbog 

Det er retninger og arbejdsgrundlaget for bestyrelsen samt ledere og assistenter i hver enkelt 

gren.  

 

4. Vi vil styrke patruljesystemet. 

Patruljesystemet skal udvikles i alle afdelinger, med respekt for den enkeltes alder og antallet af 

spejdere. Ønskes indøvet inden divisionsarrangement for hver gren i 2019. 

 

5. Vi inddrager forældrene aktivt og udbreder forståelsen af spejderideen. 

Lederne vil inddrage de pårørende i spejderarbejdet. Mere info til de pårørende. 

Der afholdes infomøder (ca. 30 minutter) i august/september afdelingsvis (dog ikke Klan).  

 

6. Vi vil udvikle spejderledelsen. 

Spejderlederne er ledere for spejderne og bør koncentrere sig om dette.  

I maj 2021 er ønskværdigt at alle ledere deltager på Ledelseskursus 2.  

 

7. Vi vil styrke bestyrelsen. 

Bestyrelsen (undtagen lederne) skal have veldefinerede opgaver, så der opnås et velfungerende 

hold af engagerede personer, som ønsker at gøre en indsats for gruppen. 

 

8. Vi vil have gode faciliteter. 

Spejderhytten trænger til en god omgang vedligeholdelse og til et nyt køkken. Spejdergrunden 

skal på sigt indeholde aktivitetsområder med flere sheltere, teltpladser, bålpladser og en 

forhindringsbane. De eksisterende områder med stabilgrus skal udbygges og vedligeholdes.  
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