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Referat fra generalforsamling 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Online møde 

 

Link: https://meet.google.com/zjv-nqdt-tfm 

 
 

Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.30-21.30 
 

Dagsorden 
 

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

 

2. Valg af referent - Nis Thaysen skriver referat 

 

3. Aflæggelse af beretning for året 2020 v/GBF Søren Mogensen 

 
 

2020 blev meget præget af Corona-pandemien, men året startede helt traditionelt med nytårsparaden 
i Kirkeladen og Kirken 
Januar og februar gik med spejdermøder hver mandag og vi nåede også fastelavnsweekenden med 
årets generalforsamling og bestyrelsesvalg. 
11. marts blev store dele af landet lukket ned og spejdermøderne udsat. Men allerede efter seks dage 
var de første hjemmespejder opgaver klar. 
Lederne har i hele perioden arbejdet med stor dygtighed og kreativitet på at udtænke opgaver. Der er 
dyrket karse i genbrugsmaterialer, bygget piratskibe, lavet mad osv.  
Den 4. maj kunne der startes op igen med spejdermøder for de store, men med begrænsninger. 
Den 8. juni kunne alle komme til spejdermøder igen, men stadig med ændrede regler. 
St. Hans blev gennemført – ikke som den sædvanlige fest for hele byen, men i to runder, så vi kunne 
overholde forsamlingsforbuddets regler 
Sommerlejren måtte deles op i to – bævere og ulve holdt lejr ved hytten i Dybbøl, mens de store var i 
Bredebro. Men sommerlejr blev der! 
17. august startede vi op igen efter sommerferien med oprykning. Hele efteråret blev der holdt 
spejdermøder efter planen, og med de nødvendige tilpasninger, fx af julearrangementet, der blev uden 
den store overnatning, som vi plejer.  
  
Nydam Søcenter tog det gode skib Grønskollingen i brug i løbet af året, og nogle af de store spejdere 
var på sejltur på Sundet. 
  
Der har i løbet af året været meget fin opbakning til de arbejdsdage, der har været, og hvor arbejdet 
med den nye hytte skrider fint frem. 
  
En opfordring til, hvis I har tid, at tage en tur på Memory Lane på Kraftcenter Dybbøls Facebook-side, 
og gense mange fine billeder fra året. Det bekræfter, at der er sket utrolig mange forskellige ting hos 
KFUM-Spejderne i Dybbøl. 
  
Jeg vil gerne slutte med på bestyrelsens vegne at takke lederne for det store arbejde, der er ydet igen i 
2020, og denne gang under væsentligt andre rammer end de kendte. 
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4. Aflæggelse af regnskab 2020 v/Kassereren  
Regnskabet blev godkendt 

 

5. Indkommende forslag. Forslag skal sendes til Gruppebestyrelsesformand Søren Mogensen senest 
den 16. februar 2021 

Der var ingen indkommende forslag 

 

6. Orientering om gruppens fremtidige arbejde v/GL 

Først vil jeg sige 1000 tak til alle enhedslederne for deres engagement i spejderarbejdet i år 2020 
– det har været en stor udfordring, men spændende med alle de arrangementer, der er lykkes. 

På lørdag har vi et fastelavnsarrangement – hvor alle Coronaregler er efterlevet – der er god 

opbakning fra spejder familier til dagen. 

I foråret er der planlagt Distrikts arrangementer, hvor alle spejderne deltager og vores vanlige 
mandags møder – når vi må åbne op! 

Yderligere er der planlagt en sommerlejr 3.-7. juli på Kegnæs. 

 
7. Valg af Gruppeleder - Else Marie Thaysen modtager genvalg, Else Marie blev genvalgt 

 

8. Valg af Gruppeleder assistent - Thomas Petersen modtager genvalg, Thomas blev genvalgt 

 

9. Valg til Grupperådet 
 

På valg er:  

 Grupperådsmedlem Heidi Bækdal modtager ikke genvalg 
 Grupperådsmedlem Tanja Aamann modtager genvalg 

 Grupperådsmedlem Ditte Jørgensen modtager ikke genvalg 

 Grupperådsmedlem Nis Thaysen modtager genvalg 
 

Følgende blev valgt til gruppebestyrelsen: 

 

Louise Phillipsen 
 

Heidi Thuesen 

 
Tanja Aamann 

 

Nis Thaysen 
 

8. Valg af 2 stk. suppleanter Der blev ikke valgt suppleanter 

 
9. Valg af revisor Bettina Stricker: Bettina blev genvalgt 

    Valg af revisor suppleant Frede Jensen: Frede Blev genvalgt 

 

10. Eventuelt. Der indkaldes til et forældremøde til sommer, hvor vi gerne 
vil samle op på evt. fra generalforsamlingen. Dato meldes ud på et senere tidspunkt – når 

Covid19 tillader det. 

 
Under Eventuelt, Nis orienterede om hvordan byggeriet af Kraftcenter skrider frem 

Vi skal i gang med opbygning af vægge, så snart vejret tillader det. 

Fra 1. august overtager tømmerfirmaet byggeriet.  
Vi forventer at huset er lukket omkring 1. december 

 
 
Referent 

Nis Thaysen 
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