
Referat af ordinært grupperådsmøde Thorolf - Spejderne på Islands Brygge  

Referat af ordinært grupperådsmøde den 22/02-2022 kl 17-19.15 
Mødet blev a+oldt online på Teams. Det fysiske møde blev aflyst grundet sygdom. 

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslog forperson Julia, som dirigent. Julia blev valgt enstemmigt.  
Bestyrelsen foreslog Pernille, som referent. Pernille blev valgt enstemmigt. 

Grupperådsmødet er indkaldt reCdigt og dagsorden blev enstemmigt godkendt. 

2. Fremlæggelse af bestyrelsen beretning  
Bestyrelsens beretning blev fremlagt ved Julia (forperson) og Rasmus (gruppeleder) om 2021 
og spejderlivet i Thorolf og blev af grupperådet taget Kl eLerretning (se også fremsendte 
grenberetninger). 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 

Se også præsentaKonsmateriale i Kllæg Kl referatet. 

Julia  

• Vi er en ny ledergruppe, der er ved at bygge meget op på ny. Det tager Kd. 

• Corona har fyldt en del med restrikKoner, og nu kan vi aQer nyde at mødes fysisk. 

• HyQeprojektet er et stort og komplekst projekt. Det seneste år har vi ikke leveret 
fremskridt herpå. Vi mangler en tovholder, der kan drive projektet fremad. 

• Vi skal have mere fokus på vores fundraising. 

• Julekalendersalget blev aflyst i år grundet manglende hænder, følgelig mistede vi en 
stor indtægt. 

• Som noget nyt introducerede vi Thorolf Merchandise Shop og julemarked, der begge 
blev vel modtaget. 

• Juletræssalget gik rigKg godt også. 

       Rasmus  

• Rasmus er ny gruppeleder i 2021. Der er etableret et lederteam, og ansvaret for 
forskellige opgaver er således fordelt på flere personer.  

• 80% af det at være spejder er at spejderledere og spejdere mødes en gang om ugen og 
laver fede spejder-akKviteter. Lad det være inspiraKonen Kl at danne mere enkle 
rammer for, hvordan vi gør Kngene.  

• Derudover er indført princippet om at hvis der ikke er en, der vil tage/har ansvaret for 
en opgave, så gør vi det ikke.  



• En række nye iniKaKver er søsat, eksempelvis Intro Kl nye spejderledere, organisering af 
kursusakKviteter for nye ledere, etc. 

• Gruppeturen en stor oplevelse 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 
Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt af kasserer (LoQe) 

2021 har været Corona-præget. Vi har haL lavere indtægter fra nedsaQe  
medlemskonKngenter og manglende julekalendersalg - men Kl gengæld stort Klskud fra DUF. 

UdgiLssiden har ligeledes været præget af lavere udgiLer Kl lejr og ture, dog med højere 
udgiLer Kl driL af hyQen. 

Samlet er resultatet for 2021 på 61.160 kr. (58.678 kr i 2020) 

Regnskabet er listet i præsentaKonsmaterialet s 13-15. 

Det reviderede regnskab er udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte, det påtegnede, årsregnskab enstemmigt. 

Bestyrelsen foreslår følgende sKgninger i medlemskonKngentet: 
Familiespejd fra 300 Kl 325 kr. pr. halvår  
Mikro, mini, junior og trop fra 900 Kl 950 kr. pr. halvår 
Klan fra 600 Kl 650 kr. pr. halvår 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

4. Budget 2022  

Det reviderede budget for 2022 blev præsenteret af kasserer LoQe.  

BudgeQet blev udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 

BudgeQet blev godkendt enstemmigt. 

BudgeQet er listet i præsentaKonsmaterialet s 17-18. 

5. Budget 2023  

Budget for 2023 blev blev præsenteret af kasserer LoQe. (PræsentaKon s. 18).  

BudgeQet blev udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 

BudgeQet blev godkendt enstemmigt. 

BudgeQet er listet i præsentaKonsmaterialet s. 19. 

6. Thorolf de næste 12 måneder herunder udviklingsplan og Spejdernes Lejr 2022 - (Julia og 
Rasmus) 

      Bestyrelsen (Julia) 

• Fokus på gruppen - sammenhold i bestyrelse og spejderledere 



• Fastholde og øge antallet af ledere 

• Fortsat fokus på klan 

• Fundraising 

• Løsning for hyQen 

• Projekt ny hyQe 

• Udviklingsplan (skal revideres) 

• Julemarked 

Gruppen (Rasmus) 

• Store vandredag 3. april 

• Divisionsturnering 20-22. maj 

• Spejdernes lejr 23-31. juli 

• Oprykning 14. aug. (+50 års jubilæum?) 

• Gruppetur 11-13. nov. 

• Julemarked i dec. 

Spejdernes Lejr (ChrisKan) 

• Spejdernes lejr a+oldes 23-31. juli.  

• Thorolf er forhåndsKlmeldt med 80 personer. Forberedelser er i gang for at lave den 
floQeste Thorolf-lejr.  

• Vi søger frivillige Kl madholdet i 3-4 dage, for at frigive kræLer Kl spejderlederne. 
Interesserede i at være på madholdet kan sende en mail Kl ChrisKan Binzer eller Linda. 

Familiespejd (Linda) 

• Der skal holdes fastelavn  

• Ud på Fælleden og lave bål, etc. 

• og med på Spejdernes Leder 

• Tak for indsatsen fra Mads, og Velkommen Kl Mikkel, der er ny leder. 

Mini (Dante) 

• Flere deltagere er kommet Kl 

• Vi øver at være lidt væk fra forældrene med enkelt-overnatninger 

Mini (SKne) 

• Stort fokus på at tage mærker og opkvalificere færdigheder; eks. bål, knive, etc. 



• Næste iniKaKv er at komme ud og vandre 

• Forberedelse Kl sommerlejren 

• Deltagelse på Spejdernes Lejr i 4 dage fra 27-31. juli 

Junior (Rikke) 

• Der arbejdes på at få de basale færdigheder på plads 

• Næste step er pioneering som optakt Kl Spejdernes Lejr 

• Der er PUF midt maj for 2.års juniorerne 

• Deltagelse på Spejdernes Lejr i hele perioden 

Troppen (ChrisKan) 

• Troppen var på tur Kl Svendborg i sommerferien 

• Der har været fokus på det ansvar, der hører med Kl at være Tropspejder – nemlig at en 
Tropspejder selv har ansvaret for at planlægge sine akKviteter. 

• RigKg god heik tur i weekenden med stormen Malik 

• God fremdriL i truppen 

Klan (Samuel) 

• Klanen er så småt startet op 

• Har boet sammen i en uge i hyQen for at ryste klanen sammen. 

• Deltagelse på Spejdernes Lejr i hele perioden. 

7. Fremlæggelse of godkendelse af regnskab for 2021   

Regnskabet blev fremlagt af kasserer LoQe.  

Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt af kasserer (LoQe) 

2021 har været Corona-præget. Vi har haL lavere indtægter fra nedsaQe  
medlemskonKngenter og manglende julekalendersalg - men Kl gengæld stort Klskud fra DUF. 

UdgiLssiden har ligeledes været præget af lavere udgiLer Kl lejr og ture, dog med højere 
udgiLer Kl driL af hyQen. 

Samlet er resultatet for 2021 på 61.160 kr. (58.678 kr i 2020) 

Regnskabet er listet i præsentaKonsmaterialet s 13-15. 

Bestyrelsen foreslår følgende sKgninger i medlemskonKngentet: 
Familiespejd fra 300 Kl 325 kr. pr. halvår  
Mikro, mini, junior og trop fra 900 Kl 950 kr. pr. halvår 
Klan fra 600 Kl 650 kr. pr. halvår 



Det reviderede regnskab er udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 

Grupperådet godkendte det påtegnede årsregnskab enstemmigt. 

8. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  
BudgeQet for 2022 blev fremlagt af kasserer LoQe.  
BudgeQet er udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgeQet enstemmigt 

BudgeQet er listet i præsentaKonsmaterialet s 17-18. 

9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 (det kommende år)  
BudgeQet for 2023 blev fremlagt af kasserer LoQe. 
BudgeQet er udsendt Kl grupperådet sammen med dagsordenen. 
Grupperådet godkendte budgeQet enstemmigt 

BudgeQet er listet i præsentaKonsmaterialet s 19. 

10. Indkomne forslag  
Der er ingen indkomne forslag.  
 
Bestyrelsen foreslår at størrelsen på Bestyrelsen fastsæQes Kl 14 personer 
Grupperådet godkendte forslaget enstemmigt 

11. Valg Ll Bestyrelsen  

a. Valg af formand for en toårig periode 
På valg er Julia (villig Kl genvalg) 
Julia blev valgt enstemmigt.  

b. Valg af kasserer  
LoQe (ikke på valg) 

c. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
Oversigt over valg Kl bestyrelsen: 

Unge:  

Samuel - ikke på valg 

Anton - ikke på valg 

Ledere:  

Linda Trøjborg- ikke på valg 

ChrisKan Binzer - på valg – genopsKller – ChrisKan Binzer blev valgt enstemmigt. 

Anders Elsborg- på valg- genopsKller - Anders Elsborg blev valgt enstemmigt. 



Rasmus Sindum (GL) - på valg - Rasmus Sindum blev valgt enstemmigt. 

Forældre: 

Jakob Holm - ikke på valg 

Pernille Jeppesen - ikke på valg 

Maria Andersen - genopsKller – Maria Andersen blev valgt enstemmigt. 

Maiken - på valg - genopsKller ikke  

Natalie - på valg - genopsKller ikke 

Morten - på valg - genopsKller ikke 

Suppleanter Kl bestyrelsen - Ingen suppleanter sKller op 

9. Valg af personer 

g) Valg af gruppens min. 2 repræsentanter Kl korpsrådsmødet   
Bestyrelsen foreslår at Samuel og Anton får stemmereQen og Linda er med som tutor. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

h) Valg af gruppens 5 repræsentanter Kl divisionsrådsmødet 27. april 
Grupperådsmødet besluQede at de fem repræsentanter er følgende; Julia, Rasmus, Samuel, 
Anton og Anders.  

i) Udvalg som gerne skal bemandes: 

i. HyQeudvalget, herunder tovholder - en forælder [indsæt navn] meldte sig 

ii. Fundraising  

iii. Julemarked - GiQe  

iv. Græsslåning (2-3 pers.) – Anders Plys (koordinator), Ulrik Eiring. 

Valg af revisor og revisorsuppleant  
Revisor: ChrisKan Eggert - på valg – ChrisKan blev valgt enstemmigt. 
Revisor suppl.: Svend Jørgensen – Svend blev valgt enstemmigt. 

10. FastsæMelse og godkendelse af akLviteter 2022 

a. FastsæMelse af salg af juletræer 2022 
FastsæQelse af forhåndsbesKlling af 140 juletræer (svarende Kl antallet for 2021) blev vedtaget 
enstemmigt. 

b. FastsæMelse af julemarked 

FastsæQelse af Julemarked blev enstemmigt godkendt 

c. FastsæMelse af Thorolf merchandise shop 



FastsæQelse af Thorolf Merchandise shop blev enstemmigt godkendt.  

d. FastsæMelse af Llskud Ll Spejdernes Lejr 2022 

Deltagerbetaling på 1200 kr. per spejder for en fuld lejr blev vedtaget enstemmigt. Tilskuddet vil 
således variere alt eLer, hvor mange dage, man er på lejren. 

11. Eventuelt 

Der var intet på eventuelt. 

Til sidst  - Formanden takkede Linda for hendes store og mangeårige indsats som Thorolf’s 
gruppeleder, idet Linda stoppede sm GL i 2021. 

Dato:    Dato: 
____________________   ____________________ 
Dirigent    Formand


