
Referat af grupperådsmøde i Solvang gruppe 

Mandag den 11. februar 2019 var spejdere, forældre og ledere inviteret til grupperådsmøde. 

Henrik bød velkommen og derefter gik vi videre til mødets dagorden. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent.  

Piet blev valgt til dirigent. Majer blev valgt til referent. 

2. Beretninger. 

Beretning til Folkeoplysningsudvalget fra bestyrelsen og gruppelederne 

Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

v/Majer 

Gruppebestyrelsen har ansvaret for, at arbejdet i gruppen lever op til de mål, som stilles i Det Danske 

Spejderkorps’ formål og værdigrundlag og dermed også for, at gruppen er berettiget til støtte. 

For at være tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningsloven skal vores aktiviteter fremme ansvarlighed og 

engagerede fællesskaber. Dette står helt i centrum fordi vores aktiviteter baseres på de værdier, som Det Danske 

Spejderkorps arbejder ud fra, udtrykt i korpsets formålsparagraf, spejderloven og korpsets pædagogiske 

principper: spejderideen og spejdermetoden. Spejderarbejdet i Solvang gruppe er ikke alene spændende, det 

udvikler også i høj grand vores spejderes og lederes lyst til at indgå i forpligtende fællesskaber og tage ansvar 

herfor. 

Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til 

efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden. 

Gruppens udviklingsplan for 2017-2019 

1. Lederne 

2. Medlemsvækst/fastholdelse 

3. Aktiviteter 

4. Kendskab 

5. Grej 

6. Forældre 

Hvad/Mål  Hvordan  Hvornår  Hvem  
Lederne  
Styrkelse og udvidelse af 
bestyrelse og 
ledergruppen  
Ros og hjælp hinanden  

Afholdelse af 
lederdag/weekend  

2017  Bestyrelse/lederne  

Uddannelse  Vi skal gøre brug af 
korpset 
uddannelsestilbud  

2017  Bestyrelse/lederne  

Medlemmer  



Fastholde medlemmer i 
de yngste grene således 
at vi bibeholder et godt 
medlemsgrundlag. 
Større tilgang af 
spejdere op gennem 
grenene.  
Vi stræber efter at 
ventelisterne nedbringes.  

Fokus fra grenene  2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer ved 
hvilke oplevelser der 
venter fremover i deres 
spejdertid  

Afholdelse af fælles 
arrangementer:  
Gruppetur, tænkedag, 
Sct. Georgsdag, 
Gensynsmøde, 
Juleafslutning 

Hvert år  Lederne  

Aktiviteter  
Forfriskning af alle 
aktiviteter  

Dårlige aktiviteter 
skrottes. Middelgode 
aktiviteter forfriskes så 
de bliver supergode. 
Supergode aktiviteter 
kan genbruges evt. med 
en lille tvist.  

Løbende 2017-2019  Lederne  

Kendskab  
Kendskabet til Solvang 
skal udbygges  

Den gode omtale i f.eks. 
Folkebladet. 
Fastholdelse af 
deltagelse i særlige 
arrangementer f.eks. 
Kulturnatten  

Løbende  
2017-2019  

Bestyrelse/lederne  

Grej  
Løbende vedligeholdelse 
af hytten/grunden.  

Arbejdsdage  Forår og efterår hvert år  Bestyrelse/lederne  

Opdatering af 
udendørsareal med flere 
faste installationer.  

Ansøgning om midler fra 
fonde mv.  

2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Forældre  .  

Bedre information til 
forældre/medlemmer  

Hjemmesiden skal 
løbende opdateres med 
nyheder.  

2017-2019  Lederne  

 

Gruppens bestyrelse og ledere 

Ved årets udgang så ledersituationen således ud: Mikrogren: Lærke, Torben, Viktor og Lærke. Minigren: Mikkel, 

Gitte, Gitte og Kim. Juniorgren: Peter. Troppen: Mie og Anemone. Klanen: Victor, Ida og Freja. 

Gruppens bestyrelse og ledelse mødes stadig en gang hver måned.  

Aktiviteter i 2018  

I marts tog hele gruppen på gruppetur. Temaet for hele weekenden var Kina. Fredag aften blev mikroer og minier 

overrasket med natløb. Lørdag var fyldt med aktiviteter – der blevet lavet forårsruller, papirdrager, fremstilling af 

vores eget sortkrudt og andre kinesiske herligheder. Lørdag aften hyggede vi med lejrbål, sange og optræden. Vi 

startede efter sommerferien med gensynsmøde i hytten. Efter en lang sommerferie er gruppens gensynsmøde en 

herlig oplevelse hvor der bliver udvekslet mange sommerferieminder.  

Igen i år var Solvang med til Glostrup Kulturnat – for 20. gang. I Rådhushaven stod vi sammen med DDS 1. 

Glostrup og Sct. Georgs Gilderne klar massevis af spændende aktiviteter. Alle besøgende kunne prøve vores 

forskellige aktiviteter f.eks. billeder med lang lukketid, skyggeteater, støbe stearinlys og laserspionbane. Vi står 

centralt for de mange arrangementer som Kulturnatten byder på. Derfor oplever vi også mange besøgende ved 



vores aktiviteter. Vi synes stadig at, Kulturnatten er en fantastisk aften, hvor vi får lov til at vise hvad spejderlivet 

byder på.  

Igen i 2018 afsluttede vi året med julemarked mandag den 17. december. Alle gruppens spejdere og forældre var 

inviteret til et hyggelige timer over temaet ”Nordisk Jul”. Man kunne lave juledekoration, rensdyr i filt, male 

dalarheste og meget mere. Der var selvfølgelig og mulighed for at købe de mange flotte ting som spejderne havde 

lavet på møderne op til julemarkedet. Sidst men ikke mindst kunne man også tage selv en velfortjent pause i den 

udendørs julecafe hvor der blev serveret hjemmelavet flæskestegssandwich. 

Gruppens grej  

Først i oktober inviterede vi til hyttevedligeholdelsesdag. Flere forældre og spejdere havde tid og lyst til at give den 

en skalle i og omkring hytte. Der blev sat bundlister på vinduer, opsat nye lamper i lokalerne, vi fik ryddet op, 

beskåret buske og træer på grunden og ordnet gruppens telte. Det var fantastisk, at opleve opbakningen og det er 

noget vi sætter virkelig stor pris på.  

 

Gruppens brug af medier 

2018 var året hvor vores nye hjemmeside gik i luften og hvor gruppens facebook side blev opdelt i en lukket siden 

og offentligt side. Der skal lyde en kæmpe tak til Randi som har opsat gruppens nye hjemmesiden og er kommet 

med super gode input omkring brugen af Facebook.  

2018 har været et fantastisk og meget spændende år for Solvang gruppe. Vi har prøvet nye aktiviteter og vi 

oplever hver uge at spejderne kommer til møderne fulde af forventninger. Der skal lyde en kæmpe tak til alle som 

har hjulpet til i gruppen i 2018 – vi glæder os til at fortsætte det gode spejderarbejde i 2019. 

Mikrogrenen  

v/mikrolederne:  

 

Vi er pt. 18 mikroer og 4 ledere Torben, Victor, Lærke og Lærke i mikrogrenen. Derudover har vi en del på 

venteliste. Vi er lidt udfordret af at største dele er drenge, da det giver skævvridning i grenen.   

 

Aktiviteter og ture i 2018 

I 2018 har vi arbejdet meget med patruljearbejde og med at få skabt nogle faste rutiner på mikromøderne. Vi har 

fokus på godt kammeratskab og samarbejde, ligesom klassiske spejderfærdigheder er omdrejningspunkt på 

møderne, såsom bål, snitte, råbåndknob, flagknob, kort, m.m. Deres aktiviteter er ofte blevet pakket ind i 

spændende og fantasifulde rammer, som stenaldertema, kinesertur og oplevelser i mørket.  

 

Vi har i 2018 taget naturmærket, klar dig selv mærket samt 5km mærket og startet op på gode kammerater 

mærket, som vi afslutter i foråret 2019. Mikroerne har været på tur ved Hersted Høje i foråret og igen lige efter 

sommerferien. Begge to rigtig gode endagsture hvor der var tid til fordybelse og højt til loftet. 

Traditionen tro var mikrogrenen også med på årets gruppetur. I år med flere tilmeldte end sidste år, og det håber vi 

da fortsætter, da det er en rigtig god tur, hvor mikroerne får mulighed for at lære gruppens andre spejdere og 

ledere bedre at kende. 

 

Vi sluttede spejderåret af med sommerlejr på Forlev Spejdercenter i Pinsen. Desværre var der ikke så mange der 

deltog, men de der var med fik en rigtig god oplevelse med masser af aktiviteter målrettet aldersgruppen i Pippis 

forunderlige univers. 

 

Efter sommerferien måtte vi sende en del mikroer om til minigrenen og derfor startede vi op med kun to mikroer, 

men heldigvis har der været rigtig stor interesse for at starte til spejder og vi har derfor pt. venteliste i mikrogrenen.  

 

I efteråret var mikroerne, hvor størstedelen var helt nye, på tur med gruppens minigren med overnatning i hytten. 

Turen var med til at give mikroerne kendskab til de andre spejdere i gruppen og gøre dem fortrolige med at 

overnatte ude. 

 

Mikroerne har desværre ikke haft mulighed for at deltage i divisionens to mikroarrangementer i 2018, da de har 

ligget samtidigt med andre arrangementer. Til gengæld har mikrolederne haft mulighed for at tage på 

lederudvikling sammen. En tur der gav massere af nye ideer til mikroarbejdet og energi i ledergruppen. 



 

Aktiviteter og ture i 2019 

I 2019 vil vi fortætte med at arbejde med sammenholdet i mikrogrenen, herunder patruljer og gode kammerater. 

Som altid tager mødre og ture udgangspunkt i klassiske spejderfærdigheder pakke ind i længere fortællinger. Vi 

starter bl.a. året op med indianertema, som vi afslutter med endagstur.  

Derudover skal vi i 2019 på gruppetur, undersøge naturens råvare og slutte spejderåret med centersommerlejr i 

Pinsen.  

 

 

 

Minigrenen  

v/minilederne  

 

Endnu et fantastisk år er gået hos minierne. Vi har igen haft fokus på de traditionelle spejderfærdigheder såsom 

fællesskab, opgaveløsning både kreative og mere traditionelle såsom pionering, som mundede ud i en fantastisk 

karussel, og dolk og sav - og med "svendeprøver" var børnene helt på og alle, med hjælp fra hinanden, fik 

mærkerne. 

Til foråret skal vi tilbage til de gamle dage hvor vi skal kokkerere, lave legetøj og andre gammeldags sysler. Vi 

slutter af med det store sommermarked med boder, karussel, spåkone, folkedans m.v. 

Vi har fortsat stort fremmøde til møderne og andre gren- og gruppearrangementer.  

Ledergruppen er blevet genoprettet, og med to dedikerede store spejdere som hjælpeledere fungerer det rigtig 

godt. Tak for endnu et godt mini-år.   

 

Juniorgrenen  

v/juniorlederne  
 
I juniorgrenen har vi lige nu omkring 20 spejdere og et meget fast fremmøde. I løbet af året  
har vi også fået et par nye, nogle der ikke har været spejdere før, og nogle der har været i  
andre spejdergrupper. 
 
Det er selvfølgeligt en udfordring at tilpasse aktiviteter til så mange deltagere, så det 
kræver at nogle koncepter nytænkes. 
 
Lige nu er der 2 ledere tilknyttet grenen. 
 
I sommeren 2018 var Juniorerne sammen med spejderne fra minigrenen på lejr på Bornholm.  
Med det bedste vejr i mands minde var det ikke noget problem at holde varmen, men vi måtte 
klare os en hel sommerlejr uden at tænde bål. Som plaster på såret fik vi dog lov til at  
ryge sild i en tønde. 
 
På juniormøderne træner vi de traditionelle spejderfærdigheder, laver bål, bygger med rafter. Vi laver 
også en del mad - noget som juniorspejderne er rigtigt glade for. Samtidigt krydres møderne 
med spændende alternative aktiviteter som juniorerne ikke vil opleve andre steder. 

 

Troppen  

v/tropslederne  

 

Overblik 

I tropsgrenen er vi i øjeblikket 26 tropsspejdere fordelt på 3 patruljer; Ulvene, Mariehønsene og Delfinerne. 

Spejdernes alder er fordelt med størstedelen i 6. klasse og 9. klasse og enkelte i 7. og 8. klasse. Vi mødes hver 

mandag fra kl. 18:30 til 20:30. 

Patruljerne er styrede af en patruljeleder og to patruljeassistenter i hver. Når spejderne holder patruljemøder, er 

det patruljeleder-/assistenterne, som har planlagt og udfører møderne, hvortil vi tropsledere står med en 

hjælpende hånd på sidelinjen, hvis der er brug for det. Gennem denne patruljemetode lærer spejderne princippet 

”unge leder unge” og at påtage sig en fællesskabelig ansvarlighed sammen i patruljen. 



Som noget nyt påbegyndt i efteråret 2018 har vi ledere tematiseret alle patruljemøderne for det kommende år. 

Dette betyder, at patruljelederne og -assistenterne til deres patruljemøder i højere grad ved hjælp af en overskrift 

får inspiration til indholdet af deres patruljemøder. 

Udover patruljemøder afholder vi også tropsmøder, hvor vi ledere har planlagt spejdermødet, og spejderne både 

arbejder i deres faste patruljer, men også blandes på tværs. 

Sidst men ikke mindst deltager vi også i FællesTropsMøder (FTM’er) sammen med tropsgrene i andre grupper i 

Vestskov Division. Her mødes vi ca. 40-60 spejdere på helt almindelige spejdermødeaftener og dyster i patruljer 

og løser opgaver i blandede patruljer på tværs af grupperne. Grupperne i divisionen skiftes til at være vært for 

afholdelse af disse FTM’er. Vi stod for det sidste FTM i 2018 i starten af november måned, hvor vi havde 

arrangeret et dyst-løb i quizzes, som udmundede i tortilla- vs. lagkage-byggeri. 

Status på tropslederne 

Som de foregående år har vi igen i 2018 oplevet lidt udskiftning i lederstaben for tropsgrenen. Mie er stadig den 

primære tropsleder sammen med Anemone. Forrige efterår trådte også Thorbjørn til som tropslederassistent, men 

måtte desværre omprioritere efter sommerlejren 2018.  

Status er derfor 2 tropsledere til 26 spejdere. Optimalt vil vi meget gerne være minimum 3 leder i staben, sådan at 

vi er dækket ind ved sygdom, samt vores respektive travlhed på studie, job, praktik og projektskrivning ved siden 

af at være spejderleder. Vi håber derfor meget, at vi får minimum én tropsleder mere på holdet i 2019. Og også 

gerne flere. 

Weekendture 

I tropsgrenen har vi minimum én årlig tropstur, kaldet vintertropsturen. Denne blev også afholdt i starten af 2018, 

hvor temaet var Eventyr. Vi havde en fortryllet weekend med bl.a. håndsyede smukke prinsessekjoler, magiske 

pandekager og nyfortolkede eventyrfortællinger. Vintertropsturen i 2019 er den 8.-10. februar, og turen går til 

Hogwarts sammen med Harry Potter. Her får vi assistance af to tidligere tropsledere, Kasper og Emil, til at 

planlægge og udføre turen, hvilket giver en fantastisk energi og super fede aktiviteter på turen! I kan glæde jer! 

Udover den årlige vintertropstur var vi selvfølgelig også med på Solvangs gruppetur i 2018. Derudover deltog vi i 

Vestskov Divisions tropstur i september 2018, hvor spejderne i patruljer med spejdere fra andre grupper gik 

Vestegnen tyndt. I 2019 kommer desuden også to større arrangementer med divisionen: En tropsdag lørdag den 

9. marts og en tropsweekend igen i efteråret. Formatet bliver ikke en hejk, men en stationær lejr denne gang. 

De forskellige typer af ture er fede på hver sine måder. På vintertropsturene har spejderne mulighed for at knytte 

endnu tættere bånd internt hos os i Solvangs tropsgren, og på gruppeturene oplever tropsspejderne at være ”de 

store” blandt resten af Solvang Gruppe. På divisionstropsturen har tropsspejderne mulighed for at få udvidet sit 

netværk, men stadig på et nogenlunde lokalt plan, da vi alle sammen kommer fra Vestegnen. 

Sommerlejr 

I 2018 var vi på sommerlejr på Thurøbund spejdercenter. Denne gang var vi alene afsted, dvs. uden andre grene 

fra Solvang gruppe. På Thurøbund spejdercenter er fokus sejlads og vandaktiviteter, og det lod til at falde i super 

god jord hos spejderne. De lærte hurtigt nye sejlknob og styrede både optimistjoller, thurøjoller og de helt store 

svendborgjoller med sikker hånd! Det var fantastisk at være vidne til deres udvikling af selvstændighed og 

samarbejde på vandet i løbet af sommerlejrugen. Med den varme sommer i 2018 bød sommerlejren også på 

strandbadning. Det var en sommerlejr lige som en sommerlejr bør være.  

Lokationen for sommerlejren 2019 er i skrivende stund ikke endeligt fastlagt, men bliver endnu en 

centersommerlejr og denne gang sammen med andre grene i Solvang gruppe. Selvom det var fantastisk at være 

”alene” afsted med tropsspejderne i 2018, bliver vi pga. lederkapacitet nødt til at slå pjalterne sammen med de 

andre grene. Vi vil dog stadig garantere fede aktiviteter målrettet tropsspejdernes aldersgruppe! 

Mål 

Vi har 3 mål for 2019. Disse er: 



1. Lederstaben: At få minimum én leder mere til tropsgrenen. 

2. Spejderværdierne: At arbejde mere aktivt med at implementere spejderværdierne i spejdernes 

patruljemøder og til tropsmøderne. Dette for at gøre spejderne mere bevidst om, hvorfor vi gør, som vi 

gør, og hvad den større mening med spejderarbejde også kan være udover blot at have det sjovt til det 

ene ugentlige møde. 

3. Den gode gerning:  Som del af værdien ”duty to others” vil vi muligvis deltage i en velgørende 

indsamling eller andet arrangement i vores lokalsamfund. Dette har vi tidligere haft succes med for bl.a. 

Diabetesforeningen og Beredskabsstyrelsen. 

Derudover ønsker vi at fastholde det gode fremmøde til spejdermøderne og weekendturene samt vores deltagelse 

i spejderarbejdet for tropsgrenen i Vestskov Division. 

 

 

Klanen 

v/Victor 

 

Om Nissebanden 

I år har klanen fået 1 nye klanspejdere, og det betyder, at vi er 25 medlemmer. Vores klanspejdere dukker altid 

talstærkt op og deltager aktivt i de ugentlige torsdags møder. Vi skiftes til at planlægge og udføre vores møder i 

små tilfældigt sammensatte teams. Det har resulteret i mange forskellige slags møder. Vi har bl.a. lavet 

madkonkurrencer, mobil-postløb, indianer møde, et møde om biodiversitet og meget, meget andet. 

Vi har igen i år afholdt kollektiv, som har hjulpet de nye med at falde godt til i klanen. Det er altid super hyggeligt 

og noget, der snakkes om i måneder efter. 

Udover de ugentlige møder og kollektiv har vi afholdt arrangementer for at styrke fællesskabet som spille- og 

filmaftener og fredagsbar. 

Klan i Solvang Gruppen 

Vores medlemmer giver altid en hånd med til gruppens arrangementer som planlægning af gruppetur, opsætning 

til Kulturnat, og rengøring ved de to årlige hytte vedligeholdelses dage. Vi deltager også i alle de nævnte 

arrangementer. 

Divisionssamarbejdet 

Vi har afholdt og deltager i divisionens seks årlige FSM’er (fælles seniormøder). I år har nogen af vores 

medlemmer været med til at planlægge og afholde ÅNDSSVAG og Juleturen, som vi også har deltaget i. Vi 

arbejder dog fortsat på et endnu talstærkere fremmøde. Klan lederne deltager også i Vestskovs KLA-møder, hvor 

der udveksles erfaringer og planlæges fælles aktiviteter. 

Sommerlejr 

I år planlagde to fra klanen sommerlejeren, som 15 klanspejdere deltog i. Det var en kombineret vandretur med 

camping- og storbysferie i Slovakiet og Budapest. De første fire dage vandrede i Tatra bjergene i op til 2000 

meters højde. Trods hård kold vind, regn og dårligt sigt var humøret højt. Vi overnattede i telte og spiste medbragt 

hjemmelavet tørret vakuumpakket mad. Efter de fire hårde dage, tog vi på camping og slappede af den første dag. 

De to efterfølgende dage gik med paintball, river rafting, adventure golf og mange andre fede aktiviteter. Vi 

sluttede sommerlejren af i Budapest, hvor vi så byen og var bl.a. i et 3d gallery. Denne tur var virkelig med til at 

opbygge klanens sammenhold. 

Året 2018 

Samlet set har det været et skønt og lærerigt år fuld af skønne oplevelser og godt sammenhold. 

Idet beretningerne var sendt ud sammen med invitationen til mødet kunne lederne på mødet tilføje følgende til 

beretningerne. 

Mikroerne 



Lærke supplerede beretningen med at fortælle, at mikroerne er en dejlig stor gruppe på 18 børn, rigtig mange 

drenge. Pt. har mikroerne en stor venteliste og lederne vil gerne åbne op for flere medlemmer, men det kræver 

flere hænder. En gang om måneden har mikroerne et weekend arrangement. 

Minierne 

Kim supplerede beretningen med at fortælle at de også har en dejlig gruppe børn. De har mange piger og vil da 

gerne have flere drenge. Miniarbejdet er ganske enkelt fantastisk. 

Junior 

Henrik fortalte at det går rimelig godt hos juniorerne. Møderne er begyndt at fungerer rigtigt godt. Der er altid lidt 

uro efter sommerferien indtil alle finder ind i de faste rutiner/ritualer. 

Trop 

Mie kunne fortælle at troppen pt er 27 spejdere – 2 ledere. I weekenden var 21 på tur. Tropsledere fik hjælp fra 

flere seniorer og det var en fantastisk oplevelse at være flere om både planlægning og afholdelse af weekenden. 

Efter sommerferien mangler vi ledere i tropsgrene. 

Klan 

Victor fortalte at der pt. er 25 seniorer. Pt. lægges der energi i at bruge divisionen mere. 

Ledere 

Lederne har netop været på lederdøgn. Her blev der sparret omkring spejderarbejdet samt sat ord på vores fælles 

retning. 

Beretningeren blev godkendt. 

3. Regnskab 2018 

Jytte startede med at fortælle, at der vil komme et nyt regnskab ud med få rettelser. Jytte gennemgik regnskabet. 

Største indtægt er kontingent (t.kr.79) og aktivitetstilskud fra Glostrup kommune (t.kr. 56). På udgiftssiden blev 

største post nævnt. Der betalt korpskontingent (t.kr. 38), ture og lejre (t.kr. 120), materiel incl. Bus og kulturnat 

(t.kr. 53). Regnskabet udviser et overskud på t.kr. 6 – hvilket er fint i et år hvor der har været store udgifter til nyt 

materiel  

Der blev fra forsamlingen spurgt til korpskontingentet. Korpskontingentet betales til korpset, pengene bruges 

blandet andet til korpsets uddannelse/kurser, udvikling af arbejdsstof/nye mærker, drift og ejendomme,  

Mie supplerede med at fortælle om divisionskontingentet. Divisionskontingentet betales til divisionen. Her bruges 

pengene på fælles ture. Man forsøger at holde egen betalingen på et minimum. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

5. Væsentlige beslutninger om gruppen. Udviklingsplan for 2019, budget 2019 og fastsættelse 

af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Spejderne fortæller kort om, hvad de glæder sig til i 2019 

Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent i 2019 

 



Gruppens udviklingsplan for 2017-2019 

Majer og Piet fremlagde gruppens udviklingsplan 2017-2019. 

1. Lederne 

2. Medlemsvækst/fastholdelse 

3. Aktiviteter 

4. Kendskab 

5. Grej 

6. Forældre 

Hvad/Mål  Hvordan  Hvornår  Hvem  
Lederne  
Styrkelse og udvidelse af 
bestyrelse og 
ledergruppen  
Ros og hjælp hinanden  

Afholdelse af 
lederdag/weekend  

2017  Bestyrelse/lederne  

Uddannelse  Vi skal gøre brug af 
korpset 
uddannelsestilbud  

2017  Bestyrelse/lederne  

Medlemmer  
Fastholde medlemmer i 
de yngste grene således 
at vi bibeholder et godt 
medlemsgrundlag. 
Større tilgang af 
spejdere op gennem 
grenene.  
Vi stræber efter at 
ventelisterne nedbringes.  

Fokus fra grenene  2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer ved 
hvilke oplevelser der 
venter fremover i deres 
spejdertid  

Afholdelse af fælles 
arrangementer:  
Gruppetur, tænkedag, 
Sct. Georgsdag, 
Gensynsmøde, 
Juleafslutning 

Hvert år  Lederne  

Aktiviteter  
Aktiviteter Vi skal løbende evaluere 

vores aktiviteter, så vi 
konstant forbedre os.  

Løbende 2017-2019  Lederne  

Kendskab  
Kendskabet til Solvang 
skal udbygges  

Den gode omtale i f.eks. 
Folkebladet. 
Fastholdelse af 
deltagelse i særlige 
arrangementer f.eks. 
Kulturnatten  

Løbende  
2017-2019  

Bestyrelse/lederne  

Grej  
Løbende vedligeholdelse 
af hytten/grunden.  

Arbejdsdage  Forår og efterår hvert år  Bestyrelse/lederne  

Opdatering af 
udendørsareal med flere 
faste installationer.  

Ansøgning om midler fra 
fonde mv.  

2017-2019  Bestyrelse/lederne  

Forældre  .  



Bedre information til 
forældre/medlemmer  

Vi skal holde fokus på at 
kommunikere til 
omverden gennem 
Facebook. 

2017-2019  Lederne  

 

Samlet udviklingsplan blev vedtaget. 

Budget 2019 

Jytte fortalte at budgettet for 2019 sendes ud sammen med referatet. Der indstilles til at kontingentet er uændret i 

forhold til 2018 – 480 kr. pr. halvår. 

Budgettet blev vedtaget. 

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Piet og Henrik gennemgik kort forventningerne til bestyrelsen. 9-11 møder om året. Det blev besluttet at holde 

antallet af bestyrelsesmedlemmer på minimum jf. lovene.    

Grenene fortalte om planerne for sommerlejrene i 2019. 

Mikro 

Årets sommerlejr afholdes i Pinsen – på et spejdercenter. En centerlejr er fantastisk, fordi centreret har ressourcer 

til at afvikle en masse fantastiske aktiviteter - mange gange ud fra en fantasiramme.  

Mini/junior/trop 

I år drager mini, junior og trop på fælles sommerlejr til Gurredam spejdercenter ved Helsingør. Grenene vil udnytte 

fordelen af at have fælles lejrplads og være flere ledere afsted sammen.  Men dagenes aktiviteter vil være 

forskellige fra gren til gren.  

Klanen 

Klanen forventer at tage på vandretur til Sverige og derfra videre sydpå til Tyskland eller Polen på storby-lejr. 

6. Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder 

Formand: Henrik var på valg. Henrik blev genvalgt for ny 2-årig periode.  

Kasserer: Jytte er ikke på valg. 

Øvrige forældre: Johannes er på valg og ønskede ikke at genopstille. Lena er på valg – idet Lene desværre ikke 

var til stede vides det ikke om Lena er villig til genvalg. Det blev besluttet et Lene kan indtræde i bestyrelsen. 

Derudover blev Randi valgt for en 1-årige periode. 

Gruppeledere: Majer og Piet blev valgt 

Unge: Line var på valg og ønskede ikke genvalg. Sarah blev valgt. 

Johannes takkede for årene i bestyrelsen og fortalte at Solvang er en fantastisk spejdergruppe. Ledere er super 

gode, de har massevis af ideer og rigtig gode til at samarbejde. Johannes er dybt imponeret.  

7. Valg af repræsentanter til korpsrådet og divisionsrådet 

Victor blev valgt til korpsrådet. Forsamlingen tildelte bestyrelsen mandat til at vælge gruppens anden repræsentant  



 


