
Det Danske Spejderkorps

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør

Referat fra grupperådsmøde den 23/1-2022 kl. 10

Generalforsamlingen foregik i Oasen, Revvej 88, 4220 Korsør

Tilmelding senest den 22/1-2022 kl. 21: https://korsoerspejderne.dk/grupperaadsmoede

Dagsorden ifølge vedtægter: Dato: 2/1-2022

1) Velkomst 
a. Velkomst ved formanden
b. Valg af dirigent

Mariann Burup - godkendt
c. Valg af referent

Marianne Aaløkke Vinther - godkendt
d. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indkaldt BILAG A - godkendt
e. Godkendelse af dagsorden - godkendt

2) Beretning fra 2021 til godkendelse:
a. Bestyrelsens arbejde BILAG B - godkendt
b. Ledergruppens arbejde BILAG C - godkendt

3) Fremlæggelse af årsregnskab 2021 til godkendelse BILAG D - godkendt

4) Behandling af indkomne forslag - ingen modtaget

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 
a. Udviklingsplan BILAG E - godkendt i 2021 - fremlagt til orientering - godkendt 

til og med 2024
b. Vedtagelse af budget 2022 BILAG D - godkendt

Deltagerpris for sommerlejr 1500 kr
Budget for kommende år, altså budget 2023 er ikke vedtaget

c. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet beholdes til 85 kr/md i 2022 - godkendt
Kontingentet vil stige med 5 kr/md fra januar 2023 - godkendt
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6) Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen: 
Bestyrelsen bør mindst bestå af formand, kasserer, gruppeleder og tre øvrige 

Korsør Spejderne ønsker at der er 4-6 pårørende, 1-2 unge, 1-2 gruppeledere, 1-3 
grenledere, 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer. I alt 9-15 stemmeberettigede personer 
og 1-2 suppleanter - godkendt

7) Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode: 
a. Formand (lige år)

Brian Vinholt ønsker ikke genvalg 
LEDIG - ingen valgt

b. Kasserer (ulige år)
Lasse Ottenfeldt er valgt i 2021

c. 4-6 pårørende til medlemmer 0-24 år (gerne 2-3 i lige år og 2-3 i ulige år)
Kasper Strach Øvre ønsker at udtræde 
Tim Winther Nielsen er valgt i 2021
LEDIG - ingen valgt
1-2 ungdomsrepræsentanter 15-24 år
Lucas Emil Hansen - godkendt

8) Godkendelse af 1-4 ledere i bestyrelsen for en toårig periode:
a. 1-2 gruppeledere (lige år)

Marianne Aaløkke Vinther - godkendt
b. 1-2 grenledere

Thor Jespersen ønsker genvalg - godkendt
Mie Aaløkke Vinther er valgt for ulige år
Kasper Strach Øvre ønsker godkendelse - godkendt

9) Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode: 
a. Revisor (bilagskontrollant)

Anita Pedersen ønsker genvalg - godkendt
b. 1-2 suppleanter

LEDIG - ingen valgt

10) Valg af 2 medlemmer fra bestyrelsen/lederteamet til Korpsrådet for en etårig 
periode: (bestræbes at en er 15-23 år) 

Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg - godkendt
Mie Aaløkke Vinther (20 år) ønsker genvalg - godkendt
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11) Valg af 5 medlemmer fra bestyrelsen/lederteamet til Divisionsrådet for en etårig 
periode: (bestræbes at to er 15-23år) 

Kasper Strach Øvre ønsker genvalg  - godkendt
Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg  - godkendt
Thor Jespersen (25 år) ønsker genvalg  - godkendt
Mie Aaløkke Vinther (20 år) ønsker genvalg  - godkendt
Lucas Emil Hansen (18 år) - godkendt

12) Evt. - Intet

Med venlig hilsen
Brian Vinholt, afgående formand 

Mariann Burup, dirigent

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
www.korsoerspejderne.dk www.facebook.com/korsoerspejderne

Forbehold for ændringer
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Bilag A - punkt 1.a 

Deadlines
Indkaldelse med dagsorden og bilag er udsendt via Medlemsservice senest den 
2/1-2022 og er tilgængelig på hjemmesiden herefter. Arrangementet har været 
synligt på hjemmesiden siden den 4/10-2021.
Forslag skal indleveres på mail til formanden senest den 9/1-2022 kl. 12.
Ønske om opstilling skal indleveres på mail til formanden senest den 16/1-2022 kl. 
12. 
Indkomne forslag og valgopstilling udsendes via Medlemsservice senest den 
16/1-2022 kl. 21. 
Spørgsmål skal indleveres på mail til formanden senest den 20/1-2022 kl. 21. 
Den nye bestyrelse har konstituerende møde den 23/1-2022 kl. 12-14. Næste møde 
den 7/3 kl. 18.
Referat med bilag udsendes via Medlemsservice senest den 6/2-2022 og er 
tilgængelig på hjemmesiden herefter.

Deltagelse
Medlemmer 15+år
Pårørende/værger for medlemmer 0-14år. Børn 0-14år kan ikke deltage aktivt
Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kasserer og revisor/bilagskontrolant
Ledere
Repræsentanter for Antvorskov Division

Tilmelding: Der skal være foretaget tilmelding senest den 20/1-2022 kl. 21. Der kan kun 
tilmeldes 1 person pr. tilmelding. Log-in er påkrævet.

Stemmeberettigede: Kun de stemmeberettigede kan stemme og det skal fremgå af 
tilmelding. Læs i Lovhæftet, hvem der er berettiget: 
https://korsoerspejderne.dk/bestyrelsen
Det forventes at den stemmeberettigede har læst indkaldelsen med alle bilag før deltagelse 
i generalforsamlingen, og har taget stilling til sin stemme (godkendt/ikke godkendt) inden 
selve mødet. Vær opmærksom på at der udsendes 2 mails med oplysninger.

Mødekultur
Mødetid: Vær gerne klar 5 minutter før mødestart.

Ordstyring: Dirigenten giver efter udvalgte punkter mulighed for at der kan stilles spørgsmål. 
Ræk hånden op.

Afstemninger: Kun de stemmeberettigede skal stemme. Afstemningen sker ved 
håndsoprækning eller ved at forsamlingen klapper. 

Oplysninger
Om grupperådsmødet: https://korsoerspejderne.dk/grupperaadsmoede
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Bilag B - punkt 2.a Bestyrelsens arbejde i 2021

Både 2020 og 2021 har budt på ændringer i bestyrelsens arbejde gennem en ny 
udviklingsplan for gruppen, en ny udviklingsplan for Det Danske Spejderkorps og nu også 
nye vedtægter for gruppen og Det Danske Spejderkorps. Bestyrelsens arbejde i 2022 vil 
være at gøre sig bekendte med disse nye indsatser, da disse vil hjælpe os meget i den 
kommende tid.

Der kom en del nye spejdere til i 2020, men efter endnu en periode med online-
spejdermøder i januar-febraur 2021, så ville de gerne de fysiske spejdermøder fra april. 
Mange blev udfordret på de sociale evner og nye ledere og hjælpere, så det har været i 
højsædet at spejderne opbyggede fællesskabet i patruljen. Flere af spejderne er blevet 
udmeldt under online-spejdermøderne og igen efter sommerferien. Det er et ønske fra 
lederteamet at der er 8-10 spejder i hver patrulje. 

I de sidst par år har der været fortaget flere undersøgelse om danskernes brug af naturen og 
de viser en klar tendens til at flere kommer ud og flere opnår en bedre mentalt sundhed ved 
at opholde sig i naturen. Vi er en speciel spejdergruppe for vi bor i Korsør Lystskov, holder 
alle spejdermøder udenfor i både lys og mørke gennem hele året og hver af spejderlederne 
og hjælperne kan byde ind med forskellige færdigheder. 

Vi skal derfor blive bedre til at tiltrække flere til spejdergruppen ved at synliggøre os og der 
er spejderne og de pårørende afgørende i at fortælle andre om os og vores aktiviteter. 
Bestyrelsen vil gerne anerkende det store arbejde som lederteamet har lagt i spejdermøder, 
spejderlejre, gruppeture, gåture og bevarelsen af fællesskabet, tak for det.

Bestyrelsen arbejder med at få udviklet facilliteterne på Spejdergrunden. Der mangler vi 
hjælp til at udarbejde tegninger, planer og fondssøgning foruden det fysiske arbejde når 
projekterne er klar til at blive realiseret. Vi mangler også 1-2 person som fast vil tjekke op på 
grunden og være med til at få styr på hvilke ting der skal ordnes fx gøre rent, græsslåning, 
beskæring af buske mv.

Bestyrelsen og lederteamet skal have ros for at trække arbejdshandskerne på de få 
arbejdsdage hen over året, og tak til de spejdere og pårørende som gav en hånd med.

Året har budt på salg af Spejderlotteriet. Alle lodder blev solgt og overskuddet vil gå til at 
nedbringe deltagerprisen på næste års sommerlejr Spejdernes Lejr 2022, hvor vi deltager 
sammen med de andre spejdere fra Slagelse Kommune. Tak til alle som bidrog.

Det er vigtigt at flere bidrager til bestyrelsens arbejde for at spejdergruppen udvikler sig til 
et sted hvor flere finder fællesskabet gennem oplevelser i naturen. Da vi er færre 
medlemmer, så er også færre af de pårørende til at være med i bestyrelsen. Det er en 
udvikling som vi gerne se vendt til det positive i 2022 med nye ansigter i bestyrelsen og flere 
medlemmer. 

Formandens arbejde er at styre bestyrelsens arbejde via opfølgning på årets 4-6 møder, 
godkende (ansætte) nye ledere og hjælpere, sørge for at spejdergruppen følger arbejdsstof, 
udviklingsplan og vedtægter samt at skabe et tæt samarbejde mellem bestyrelsen og 
lederteamet. Kan du se dig selv som formand, så har vi brug for din hjælp. Brian går af efter 
2 år, da han ikke kan få arbejdsliv og spejder til at hænge sammen. Tak for den tid, som du 
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gav. 

Kasper udtræder som pårørende i bestyrelsen for at blive godkendt som Tropleder i 
bestyrelsen. Det har længe været et ønske fra Kasper at blive leder, men da han også laver 
et godt bestyrelsesarbejde især med facilliteterne, så ønsker vi at han forsætter. 

Bestyrelsen mål er at der fortsat skal være fokus på forældreinddragelse, bevarelse af det 
gode samarbejde mellem bestyrelse og lederteamet og at spejdergruppen vokser igen.

På bestyrelsens vegne
Gruppeleder Marianne Aaløkke Vinther

Bilag C - punkt 2.b Ledergruppens arbejde i 2021

⦁ Årets Kendetegn
2021 var året hvor forskellen på fremmødet til online-spejdermøder og fysiske 
spejdermøder blev tydelig hos Korsør Spejderne. 

Vi var 32 medlemmer i januar og sluttede året med 20 medlemmer. Det er var i efteråret 
2017 at Korsør Spejderne var på et tilsvarende antal medlemmer.

⦁ Årets aktiviteter
Vi var den eneste spejdergruppe i Antvorskov Division, hvor alle møder foregik 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 2021. 
Hvert fysisk spejdermøde startede med flaghejsning og sluttede med rundkreds.

Vi afholdte sammenlagt 104 møder i 2021, fordelt på 12 online-spejdermøder, 12 gåture og 
80 spejder-/patruljemøder med kun 1 aflyst møde i januar, hvilket svarer aktivitet i 4 
patruljer (afdelinger) (Pingviner/Sælerne, Stampe/Isbjørnene, Vintergækkerne, Klan).

Vi valgte at prioriterer lederteamet og deres familiers ve og vel ved hurtigt at oprette 
online-spejdermøder fra januar til og med april. 

Vi har holdt:
A) online-spejdermøder med spejderaktiviteter i januar, februar og marts for Familie-, Mini-, 
JuniorSpejd og KlanSpejd og januar og februar for TropSpejd. Desværre med en del afbud, 
da spejderne hellere ville være på vores Minecraft-server end at lave online-
spejderaktiviteter. Der blev uddelt 12 uniformsmærker i perioden.

Isbjørnene er startet på deres 12 shelteture i oktober. Klanen er startet på deres 12 
shelterture i september (de har kun denne månedelige tur som mødedage).

Vi fik afholdt fælles arrangementer som Sommerfest med Skt. Hans bål på Spejdergrunden 
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med 30 deltagere, Oprykning i august med stort fremmøde, Høstfest i september med 15 
deltagere og Efterårsløb i november med stort fremmøde og et par hjælpere. 

Vores bålmadsdage valgte vi at aflyse hele året og holdte almindelige spejdermøder i stedet 
for. Vi savner dog fællesskabet ved at spise sammen på tværs af gruppen.

Sommerlejren bød aktiviteter for alle grene med overnatning i telt/shelter, gåture, badetur 
og hygge. Sælerne og Stampe var på Agersø og Isbjørnene og Vintergækker var på 
Spejdergrunden.

Året har budt på 2 fysiske weekendture, hvor hver tur startede med flaghejsning og sluttede 
med rundkreds:
1) Sov Ude i maj med Naturfan-opgaver, aftensmad og fokus på en overnatning med 20 
medlemmer, som hver fik et uniforsmærke.
2) Juletur med hjemmespejd-opgaver med fokus på julepynt, alternativ julemad og 
overnatning samlede 13 medlemmer, som hver fik et uniforsmærke.

Vi holdte vores eget Fredslys-optog på vores gåtursmøde den 1/12, hvor Jytte fra Sct. 
Georgs Gildet Korsør besøgte Spejdergrunden og fortalte om Fredslyset hvorefter vi alle gik 
tur med en tændt flagermuslygte med Fredslyset. Selv bålet blev tændt med Fredslyset. 
Derudover har vi deltaget til Fredslys i Halskov Kirke, hvor gruppelederen deltog sammen 
med Jytte og Yvonne fra Sct. Georgs Gildet Korsør, da Juleafslutningen med Broskolen blev 
aflyst pga Corona.

Efteråret (august-december) var fyldt med fysiske spejdermøder på Spejdergrunden med 
fokus på lejrliv med knob, plantekandskab, bålmad, besnøringer og patruljeliv med god tid 
til hygge og leg med et lille men fast fremmøde i alle patruljer. Der er uddelt mærker til de 
medllemmer som har optjent dem.

Vores Juleafslutning for alle spejdere og pårørende var godt besøgt. Alberte læste 
julehistorie, julesangene blev kun spillet, men alle var med til at pynte juletræet med kogler, 
kugler og lys og alle fik æbleskiver, æblegløgg og/eller solbærsaft.

⦁ Leder- og grenstatus - december 2021
Gruppeleder: Marianne Aaløkke Vinther
Gruppelederassistent: ubesat 
Familiespejdleder: ubesat 
Mikroleder: Marianne Aaløkke Vinther
Minileder: ubesat
Juniorleder: Thor Jespersen
Tropleder: 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. 

Pia bad om orlov fra midten af august til januar, hvorefter Marianne overtog hendes 
forpligtelser. Pai har desværre meddelt at hun ikke kommer tilbage i 2022.
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Kasper fra bestyrelsen (far til Simon og Mie Ø) og Heidi (mor til Thor) blev deltidshjælpere 
hos Sælerne, da Pia gik på orlov. Ligeledes ville Charlotte og Lucas gerne hjælpe på fast 
basis.

Marianne har igen som gruppeleder været meget udfordret i 2021 for at sikre at 
spejdergruppen overholdte gældende retningslinjer ift. Covid-19. Det øgede hendes timetal 
væsentlig.

Især Thor, Mie og Marianne stod for alle online-møderne i Minecraft/Discord, hvilket var 
meget tidskrævende ift. lederskab, udarbejdelse af opgaver og support.  

Lederteamet været tidsmæssigt udfordret på de fysiske møder, da meget af tiden har været 
koncentreret på at opbygge/genopbygge relationer og fællesskab mellem spejderne end på 
selve aktiviteterne. Det har desværre gjort at flere spejdere er udmeldt hen over efteråret, 
dels fordi de savnede online-spejdermøderne, dels ønskede flere jævnaldrene og/eller flere 
af eget køn.

I bund og grund, så er lederteamet indstillet på samarbejde på tværs af grene og arbejde 
aktivt med arbejdsstoffet fra DDS. 2021 blev igen et år hvor samarbejdet i lederteamet blev 
udfordret, men klarede alle skær. 

⦁ Lederteamets kommunikation til spejdere og pårørende
Lederteamet har forsat valgt at primær skriftlig kommunikation til spejdere sker via Discord, 
skriftlig kommunikation til pårørende sker via Facebook-grupperne for hele gruppen eller 
for den enkelte patrulje. 
Om typer af kommunikation: https://korsoerspejderne.dk/kommunikation

På lederteamets vegne
Gruppeleder Marianne Aaløkke Vinther
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Bilag D - punkt 3 Årsregnskab 2021 og punkt 5.a Budget 2022
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Bilag E - 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. 

Bilag F - punkt 7-11 Valgopstilling pr. den 16/1-2022

Der er ledige poster som pårørende til medlemmer 0-24 år og som 
ungdomsrepræsentanter 15-24 år. 
Ønsker du at opstille til en af posterne, skal ønsket indleveres på mail til formanden 
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Brian Vinholt brianvinholt@gmail.com senest den 16/1-2022 kl. 12. 
Opdateret valgopstilling udsendes via Medlemsservice senest den 16/1-2022 kl. 21. 

7) Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode: 
a. Formand (lige år)

Brian Vinholt ønsker ikke genvalg 
LEDIG

b. Kasserer (ulige år)
Lasse Ottenfeldt er valgt 

c. 4-6 pårørende til medlemmer 0-24 år (gerne 2-3 i lige år og 2-3 i ulige år)
Kasper Strach Øvre ønsker at udtræde 
Tim Winther Nielsen er ikke på valg
LEDIG
LEDIG
LEDIG

d. 1-2 ungdomsrepræsentanter 15-24 år
LEDIG

8) Godkendelse af 1-4 ledere i bestyrelsen for en toårig periode:
a. 1-2 gruppeledere (lige år)

Marianne Aaløkke Vinther er godkendt
b. 1-2 grenledere

Thor Jespersen ønsker genvalg
Mie Aaløkke Vinther er valgt for ulige år
Kasper Strach Øvre ønsker godkendelse

9) Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode: 
a. Revisor (bilagskontrollant)

Anita Pedersen ønsker genvalg
b. 1-2 suppleanter

LEDIG

10) Valg af to medlemmer fra bestyrelsen/lederteamet til Korpsrådet for en etårig 
periode: (bestræbes at en er 15-23 år) 

Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg
Mie Aaløkke Vinther (20 år) ønsker genvalg

11) Valg af fem medlemmer fra bestyrelsen/lederteamet til Divisionsrådet for en 
etårig periode: (bestræbes at to er 15-23år) 

Kasper Strach Øvre ønsker genvalg 
Marianne Aaløkke Vinther ønsker genvalg 
Thor Jespersen (25 år) ønsker genvalg 
Mie Aaløkke Vinther (20 år) ønsker genvalg 
LEDIG (formand)
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