
 KFUM Spejderne, Dybbøl Gruppe, Nydam Distrikt  

 

Referat fra forældremøde og Generalforsamling 2017 
Spejderhytten Vaskilde 1C 
 

 

Lørdag den 25. februar 2017 kl. 10.00 – 11.30   

Dagsorden 
1. Velkomst og valg af ordstyrer. Jørgen Aaskov blev valgt  

 
2. Valg af referent. Nis Thaysen blev valgt til referent 

 
3. Aflæggelse af beretning for året 2016 v/GRF  

 
Årets arrangementer 
Nytårsparaden den 10 januar  
Traditionens tro startede vi op med fælles morgenbrød i kirkeladen, hvor der blev orienteret om 
kommende aktiviteter og Nytårsparade med efterfølgende gudstjeneste i Dybbøl Kirke. 
Der var ikke så mange fremmødte ca. 30 - 40 pers. pga. Dybbøl Cup. 
 
Fastelavnsaften den 8 februar 
Slå katten af tønden blev i år ikke holdt i en weekend, da alle dem der kunne var i fuld sving med at 
pille KFUM soldaterhjem ned styk for styk. Et meget stort arbejde. Det gik det meste af januar og 
februar med.  Børnene havde en rigtig hyggelig aften i spejderhytten med en masse udklædning. 
 
Forårs – weekend i spejderhytten den 11 – 12 marts 
 Temaet var ” Olsen Banden ” Alle spejderne i de forskellige gruppe var samlet i denne weekend. 
Der blev lavet mange sjove opgaver og børnene havde en hyggelig weekend.  Om lørdagen blev der 
også holdt Generalforsamling og forældremøde. Det var rigtig dejligt med så mange fremmødte. 
 
Sct. Georgs Gudstjeneste den 23 april 
Sct. Georgs Gudstjeneste blev holdt på Kegnæs, da det var Lysabild og Kegnæs der stod for dette. 
 

Bæver og Ulveturnering den 21 maj 
Det var en dag med mange udfordringer, men sjov dag med rigtig godt vejr. Bæverne fik en første 
plads og Ulvene en anden plads. Godt gået alle sammen. 
 
Sommerfest den 20 juni 
Der var rigtig mange spejder samlet til sommerafslutningen. Vejret med os. Der var masse af hygge 
og sjove opgaver. 
 
Skt. Hans den 23 juni 
For første gang prøvede vi at holde Skt. Hans. Alle var lidt spændte og måske lidt nervøse for 
hvordan det ville gå. Kom der nu nogen og hvad ville de sige til dette.  
Men vi må sige at det kom til skamme. Holde op hvor kom der mange og glade var vi. Må da sige at 
det blev en succes. Vi blev alle enige om at dette måtte vi prøve næste år også. Alle har været 
positive omkring dette. 
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Sommerlejren den 2 juli – 6 juli 
Det var nogle rigtig fine dage med masse af sjov og hygge. Der blev også lavet mange opgaver på 
lejren. Der var mange børn mødt op. 
 

Starten efter sommerferien den 15 august 
 

Der kom mange nye børn til efter sommerferien. Det er bare skønt.  Der er ca. 23 bæver og 21 ulve nu. 

 

 

Projekt spejder den 17 september: 

 

Rinkenæs og Sundeved stod for dette projekt. Der var mange spejder der deltog ved dette.  En rigtig god dag. 

 

 
 Bæver – ulveweekend og BUSK den 29 – 30 september. 
 
 
Juleweekend for hele Dybbøl Gruppen den 26 -27. november 
Der blev rigtig julet med leg og lottospil. En rigtig julehyggeweekend. Lejren blev holdt på Troldhøj, 
sammen med Sønderborg gruppen 
 
Årets generalforsamling blev afholdt den 12. marts  
Grupperådet består følgende af: 

GRF Gitte Schulz 
 KASS Nis M. Thaysen 
 GL Else Marie Thaysen 

GRM Peter Andreasen 
 GRM Steen Stricker 
 GRM Claus Nielsen 
 GRM Louise Petersen 
 GRM Bo Søndergaard 
 Suppleant   
      
 Revisor Bettina H. Stricker 
 Rev. Suppl. Frede Jensen 
 
Dybbøl gruppens indtjeninger 
I regnskabet ses indtjening fra uddeling af Kirkeblade, julekalender salg, lottosedler. 
Vi vil gerne sige tak til de forældre, som har været med til at give en hånd med ved div. 
arrangementer i 2016. 
Jeres støtte er guld hver for os og børnene. 
 
Medlemmer i 2016 bæver, ulve, junior, spejder, senior. 
Bæver:  19 
Ulve:  21 
Juniorspejdere: 18 
Spejder:  4 
Seniorspejder: På efterskole  
Rover:  5 
Ledere:  7 
Andre:  6 
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Grupperådsmøder i gennem året 
29 februar, 21 april, 29 september, 22 oktober, julefrokost med grupperødder og leder med partner 
den 8 december. 
 
Tilbygningen til spejderhytten 
Hele januar og februar har både leder og forældre brækket hele soldaterhjemmet ned og fyldt en del 
container op. Som nu står ved spejderhytten. Resten ligge i en stor lade hos en af forældrene. 
Til slut vil jeg gerne sige tak til dem der har bidraget med indlæg til denne årsberetning. 
Det var hvad Grupperådet havde valgt at berette fra årets aktiviteter i 2016 
Beretning blev godkendt. 

 

4. Aflæggelse af regnskab 2016 v/ kassereren 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. 
Gruppen havde i 2016 et overskud på 17588,00 kr. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

 
5. Orientering om gruppens fremtidige arbejde v/GL 

Gruppeleder Else Marie kunne fortælle, at Nydam Distrikt har udloddet en præmie på 10.000 
kr. til de bedste forårs programmer i 2017. Dybbøl gruppe fik her 4500,00kr. 
Spejderne skal i foråret forberede at de skal deltage i spejdernes lejr. 
Det er planlagt at Dybbøl gruppe vil komme sejlende til spejdernes lejr. 
Der skal fremstilles en stor tømmerflåde, som skal transportere alle spejdere til lejren. Alle 
enheder skal være med til at bygge båden. 
Dybbøl gruppe har forhåndstilmeldt 50 deltagere til lejren. 
Der er udsendt tilmelding til alle spejderne. 

 

 
6. Valg af gruppeleder.   

Else Marie Thaysen modtager genvalg. Else Marie blev genvalgt. 

 

7. Valg til Grupperådet 
På valg er:  

 Grupperådsmedlem Nis Thaysen- modtager genvalg 
 Grupperådsmedlem Steen Stricker- modtager ikke genvalg 
 Grupperådsmedlem Claus Nielsen modtager ikke genvalg 
 Grupperådsmedlem Louise Petersen modtager ikke genvalg 
 Valg af 1- 2 suppleanter  

Følgende blev valgt til grupperådet: 
Jose Mendoza 
Klaus Midgaard Petersen 
Signe Granwall Petersen 
Nis Thaysen 

 
Suppleanter 

Steen Haugaard Nielsen 
Anne Bo Andersen  
 
En stor tak til de afgående grupperådsmedlemmer for deres store arbejde 
og støtte til Dybbøl gruppe. 
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8. Valg af revisor  

Betina Stricker blev genvalgt 

    
9. Valg af revisor suppleant 

Shihuna Mogensen blev valgt. 
 
10. Eventuelt.  

Else Marie søgte medlemmer til forældre banken.  
Det blev forslået, at vi slår det op på vores lukket facebook side ”Kraftcenter Dybbøl”, hvis 
lederne mangler hjælp til et spejdermøde. 

 

 
Referent 

Nis Thaysen 
 

 


