Det Danske Spejderkorps
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
Referat fra grupperådsmøde den 27/2-2021 kl. 15-16
Dagsorden ifølge vedtægter:
1) Velkomst

a. Velkomst
b. Oplysning om afholdelse af online generalforsamling
c. Prøveafstemning - der er 13 deltagere online, heraf 7 deltagere med stemmeret
Valg af stemmetæller
Bestyrelsen foreslår Mie Aaløkke Vinther - godkendt
d. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Vivi Otenfeldt - godkendt
e. Valg af referent
Bestyrelsen foreslår Marianne Aaløkke Vinther - godkendt
f. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indkaldt
Arrangementet blev synlig på hjemmesiden den 10/12-2020
Bestyrelsen vedtog den endelige dato og online afholdelse den 6/1-2021
Orientering til Antvorskov Division den 13/1-2021
Indkaldelsen udsendt den 6/2-2021
Generel dispensation om online afholdelse fra korpset den 24/11-2020
Specifik dispensation om online afholdelse fra Antvorskov Division den
11/2-2021
Godkendelse af indkaldelse og online afholdelse fra Slagelse Kommune den
22/2-2021
Bekræftelse fra Antvorskov Division den 24/2-2021
- Generalforsamlingen er lovligt indkaldt
g. Godkendelse af afholdelse af online generalforsamling
Denne generalforsamling kan afholdes online med personligt fremmøde godkendt
Fremtidige generalforsamlinger kan afholdes online med personligt fremmøde godkendt
h. Godkendelse af dagsorden - godkendt
2) Beretning fra 2020 til godkendelse:
a. Bestyrelsens arbejde BILAG A - godkendt
b. Ledergruppens arbejde BILAG B - godkendt
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3) Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse BILAG C - godkendt
4) Behandling af indkomne forslag - ingen forslag modtaget
5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
a. Udviklingsplan BILAG D - godkendt
b. Vedtagelse af budget 2021 BILAG C - godkendt
c. Fastsættelse af kontingent (gældende fra april 2019) - godkendt

6) Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen:
Korsør Spejderne ønsker at der er 4-6 pårørende, 1-2 unge, 1-2 gruppeledere, 1-2
grenledere, 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer. I alt 9-14 stemmeberettigede
personer og 1-2 suppleanter.
7) Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode (ulige år):
a. Kasserer
Lasse Ottenfeldt-Pedersen ønsker genvalg - godkendt
b. 2-4 pårørende til medlemmer 0-24 år
Birgit Ottenfeldt ønsker ikke genvalg
Mona Andersen ønsker ikke genvalg
Kasper Strach Øvre ønsker at indtræde i bestyrelsen - godkendt
Tim Winther ønsker at indtræde i bestyrelsen - godkendt
c. 1-2 ungdomsrepræsentanter (15-24 år)
Ingen kandidater opstillet
8) Godkendelse af 1-3 ledere i bestyrelsen for en toårig periode (lige år):
a. Gruppeleder
Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
b. Leder
Thor Jespersen ønsker genvalg - godkendt
Mie Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
9) Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode:
a. Revisor (bilagskontrollant)
Anita Pedersen ønsker genvalg - godkendt
b. 1-2 suppleanter
Vivi Ottenfeldt ønsker ikke genvalg
Ingen kandidater opstillet
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10) Valg af to medlemmer til Korpsrådet for en etårig periode:
(bestræbes at en er 15-23 år)
Brian Vinholt ønsker genvalg - godkendt
Mie Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
11) Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet for en etårig periode:
(bestræbes at to er 15-23år)
Brian Vinholt ønsker genvalg - godkendt
Mie Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
Thor Jespersen ønsker genvalg - godkendt
Kasper Starch Øvre ønsker genvalg - godkendt
Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
12) Evt. - Intet

Indkaldelse med dagsorden og bilag er udsendt via Medlemsservice senest den
6/2-2021 og er tilgængelig på hjemmesiden herefter.
Forslag skal indleveres på mail til formanden senest den 13/2-2021 kl. 12.
Indkomne forslag udsendes via Medlemsservice senest den 20/2-2021 kl. 12.
Spørgsmål skal indleveres på mail til formanden senest den 24/2-2021 kl. 12.
Den nye bestyrelse har konstituerende møde den 3/3-2021 kl. 17-19.
Referat med bilag udsendes via Medlemsservice senest den 13/3-2021 og er tilgængelig
på hjemmesiden herefter.
Med venlig hilsen
Brian Vinholt, formand

Mail: brianvinholt@gmail.com

_________________________________________________________
Vivi Ottenfeldt, dirigent
_________________________________________________________
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
www.korsoerspejderne.dk
www.facebook.com/korsoerspejderne
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Det Danske Spejderkorps
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
Grupperådsmøde den 27/2-2021 kl. 15-16
Bilag A - punkt 2.a Bestyrelsens arbejde i 2020
Det har været et meget anderledes år, som har budt på mange udfordringer og mange gode
oplevelser. Vi havnede midt i en pandemi, som gav os forbud mod at gøre tingene, som vi
plejede, men vi fandt samtidig ud af hvor meget vi entenlig kan, når bare vi gør tingene
sammen. Vi fandt nye måder at gøre de gamle ting på.
Det er ikke nemt når alting bliver vendt på hovedet, men jeg syntes at både bestyrelsen og
lederteamet skal have ros for at trække arbejdshandskerne på og tænke kreativt. Det betyder
rigtig meget for at kunne bevare et godt sammenhold. Det blev meget tydeligt da der skulle
uddeles flyvers fra anteneselskabet. Alle trådte til og en stor opgave blev løst. Det var flot og
imponerende, Tak for det.
Vi er kom godt i gang med arbejdsdage hen over året, og har fået lavet meget på grunden. Der
er blevet arbejdet igennem, men det har været hyggeligt at bestyrelsen og lederteamet har haft
de dage sammen. Det er blevet sat lidt på pause igen, men jeg håber det kommer i gang igen
når verden bliver lidt mere normal.
Der er kommet mere fokus på hvordan vi kan inddrage forældrene og det har været godt.
Det var mit første år som formand for Korsør Spejdernes bestyrelse. Det har været en helt ny
verden jeg er trådt ind i, men jeg er blevet taget godt imod, og er blevet hjulpet godt på vej, tak
for det.
Mit mål er at der fortsat skal være fokus på forældreinddragelse, bevarelse af det gode
samarbejde mellem bestyrelse og lederteamet og at vi i fællesskab at bygge videre på.
Bestyrelsen vil gerne anerkende det store arbejde som lederteamet har lagt i planlægningen af
alternative spejdermøder, spejderlejre hvor vi var sammen uden at være sammen og
bevarelsen af sammenhold med hjælp fra minecraft og online-møder.
Alt i alt, har det været et år hvor der er sket mange ting, selv om alt har været lidt sat på hold.
Jeg glæder mig til at se hvad det nye bringer, og glæder mig til fortsat at arbejde med jer i
bestyrelsen og lederteamet.
På bestyrelsens vegne
Formand Brian Vinholt
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Det Danske Spejderkorps
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
Grupperådsmøde den 27/2-2021 kl. 15-16
Bilag B - punkt 2.b Ledergruppens arbejde i 2020
⦁ Årets Kendetegn:
2020 var året hvor forandringer og fremmøde blev skelsættende hos Korsør Spejderne.
Siden januar 2020 har vi startet FamilieSpejd igen. Alle i JuniorSpejd rykkede op på
Sommerlejren, så vi igen fik TropSpejd. Efteråret bød på lidt forvirring, da vi manglede en fast
rutine hos de nye i JuniorSpejd. Vi var 24 medlemmer i januar og sluttede året med 34
medlemmer.
⦁ Årets aktiviteter:
Vi var den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division, hvor alle møder foregår udenfor hele
året rundt, så vi blev ikke ramt i samme grad af restiktioner som andre spejdergrupper og har
på trods af nedlukning og restriktioner holdt møder hver uge i 2020.
Vi afholdte sammenlagt 143 spejder-/patruljemøder i 2020 (mod 104 møder i 2019) med kun
12 aflysninger af møder i enkelte patruljer.
Vi valgte at prioriterer lederteamet og deres familiers ve og vel ved hurtigt at oprette onlinespejdermøder i marts og beholde dem efter den delvise oplukning i maj.
Vi har holdt:
A) online-spejdermøder i Minecraft/Discord i marts, april, maj og juni for MiniSpejd,
Vintergækkerne og KlanSpejd med fuldt fremmøde.
B) online-møder via Facebook/Discord for FamilieSpejd i maj med fuldt fremmøde.
C) "gør-selv-aktiviteter" for alle fx. hjemmespejd-opgaver, påskespejd-opgaver, gåture og
affaldsindsamling i marts, april, maj og juni med flot fremmøde.
Der blev uddelt 60 uniformsmærker i perioden.
Vintergækkerne gennemførte deres 12 shelteture, dog med pause i marts og april, hvor
genåbningen og gensyn vakte glæde og 7 (ud af 9) medlemmer fik et uniformsmærke.
Vi fik afholdt fælles arrangementer som Tænkedag i februar med fuldt fremmøde, Sommerfest
med Skt. Hans bål på Spejdergrunden med 30 deltagere, Oprykning i august med stort
fremmøde, Åbent hus i september med 48 deltagere, hvilket gav 6 nye spejdere, og Efterårsløb i
november med fuldt fremmøde.
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Vores bålmadsdage valgte vi helt at aflyse fra marts og holdte almindelige spejdermøder i
stedet for.
Sommerlejren bød aktiviteter på Spejdergrunden, og vi var 26 deltagere på vores gruppedag,
som bød på pandekager og pizza til hvert måltid, overnatning i telt, gåture, natløb og hygge.
Året har budt på hele 3 weekendture "sammen hver for sig" på Discord, hvor hver tur startede
med flaghejsning og sluttede med "rundkreds" og sang:
1) Sov Ude i maj med hjemmespejd-opgaver, aftensmad og fokus på en overnatning inde og ude
samlede 29 medlemmer, som hver fik et uniforsmærke.
2) Efterårslejr med hjemmespejd-opgaver med fokus på lejrliv med knob, kage, sang, gåtur og
overnatning samlede 18 medlemmer.
3) Juletur med hjemmespejd-opgaver med fokus på julepynt, alternativ julemad og overnatning
samlede 17 medlemmer, som hver fik et uniforsmærke.
Derudover har vi deltaget til Fredslys i Halskov Kirke, hvor 3 spejdere deltog sammen med 1
medlem af Sct. Georgs Gildet Korsør, som hver fik et uniforsmærke.
Efteråret (august-december) var fyldt med fysiske spejdermøder på Spejdergrunden med fokus
på lejrliv med knob, hulebygning, besnøringer og patruljeliv med god tid til hygge og leg med
stort fremmøde i alle patruljer.
Der blev uddelt over 160 uniformsmærker i perioden.
Vores Juleafslutning for alle spejdere og pårørende blev desværre aflyst i sidste øjeblik af den
landsdækkende nedlukning, men erstattet af en lækker slikpose og hilsner på Facebook til alle
medlemmer og pårørende.
⦁ Leder- og grenstatus - januar-december 2020:
Gruppeleder: Marianne Aaløkke Vinther
Gruppelederassistent: Pia Bredvig
Familiespejdleder: Marianne Aaløkke Vinther
Mikroleder: ubesat
Minileder: Pia Bredvig og Mie Aaløkke Vinther
Juniorleder: Thor Jespersen og Sofie Aaløkke Vinther
Tropleder: Thor Jespersen og Sofie Aaløkke Vinther
Klanleder: Mie Aaløkke Vinther
⦁ Lederteamets samarbejde:
Lederteamet har bevist deres værd gennem nye og udfordrende aktiviteter og ved at arbejde
godt sammen på trods af tætte relationer lederne og bestyrelsen imellem.
2020 har ikke budt på store forandringer i lederteamet, som blev fastlagt ved ledermøderne i
juli/august 2019. Vi fik en ny leder for FamilieSpejd, men det gik ikke, så Marianne overtog.
Marianne har som gruppeleder været meget udfordret i 2020 for at sikre at spejdergruppen
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overholdte gældende retningslinjer ift. Covid-19. Det øgede hendes timetal væsentlig.
Thor, Sofie, Pia og Mie stod for alle online-møderne i Minecraft/Discord, hvilket var meget
tidskrævende ift. lederskab, udarbejdelse af opgaver og support.
Lederteamet været tidsmæssigt udfordret på online-møde såvel som fysiske møder, da meget
af tiden har været koncentreret på at opbygge/genopbygge relationer og fællesskab mellem
spejderne end på selve aktiviteterne.
I bund og grund, så er lederteamet indstillet på samarbejde på tværs af grene og arbejde aktivt
med arbejdsstoffet fra DDS. 2020 blev året hvor samarbejdet i lederteamet blev udfordret, men
klarede alle skær.
På lederteamets vegne
Gruppeleder Marianne Aaløkke Vinther
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Det Danske Spejderkorps
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
Grupperådsmøde den 27/2-2021 kl. 15-16
Bilag C - punkt 3 Årsregnskab 2020 og punkt 5.a Budget 2021
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Det Danske Spejderkorps
Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
Grupperådsmøde den 27/2-2021 kl. 15-16
Bilag D - punkt 5.a Udviklingsplan 2021-2024
Vi skaber modige børn og unge
1. Vi vil opfylde Det Danske Spejderkorps' udviklingsplan 2020-2024 med punkterne
Modige børn og unge, Vildskab i naturen, Bæredygtighed i øjenhøjde, Flere ledere
og Urban scouting.
2. Vi vil styrke patruljesystemet.
Patruljesystemet skal udvikles i alle afdelinger med respekt for den enkeltes alder og
antallet af spejdere. Lederne vil inddrage spejderne i spejderarbejdet gennem mere
information via Discord (eller anden samtaleplatform).
3. Vi inddrager de pårørende aktivt og udbreder forståelsen af spejderideen.
De pårørende vil få mere information via Discord (eller anden samtaleplatform),
Facebook-grupper og/eller Facebook-side, Medlemsservice og hjemmesiden.
4. Vi vil udvikle spejderledelsen og bestyrelsen.
Spejderlederne er ledere for spejderne og bør koncentrere sig om dette.
Spejderlederne og bestyrelsen skal have veldefinerede opgaver.
Alle skal på grenleder/bestyrelsesmedlemskursus inden for 3 år efter start og
lederne skal på ledelseskursus inden for 5 år efter start.
5. Vi vil udarbejde en Gruppehåndbog.
Den giver retningslinjer og arbejdsgrundlaget for bestyrelse og ledere. Bestyrelsen
følger Lovhæftet. Lederne følger korpsets udviklingsplan og arbejdsstof. Alle følger
gældende vejledninger.
6. Vi vil have gode faciliteter.
Hytteudvalget skal i samarbejde med bestyrelsen og lederteamet udarbejde en
plan for drift og vedligeholdelse samt en plan for udvikling af Spejdergrunden, som
på sigt skal indeholde flere muligheder for aktiviteter.
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