
    
 

 

KFUM Spejderne, Lem gruppe 

Kildebakken 7 

6940 Lem 

www.lemspejderne.dk Referent: Ulla Kristensen d. 28. februar 2021 

Generalforsamling 
Forældremøde 
Lørdag d. 27-02-2021 Virtuelt møde.  

 
 
Velkommen 
Nu er alt jo noget anderledes i år, så vi har været meget spændt på hvor mange der ville logge på, men 

med omkring 25 deltagere ser det ikke ud til at formen på mødet har afskrækket jer fra at deltage. 

Vi ville da gerne have været endnu flere, men stor velkommen til jer der er "fremmødt" - både børn og 

forældre. 

 
 
Beretning ved gruppelederen – Ulla Kristensen 
Medlemstallet  
Dette opgøres pr. 01. januar, og i år er vi 46 medlemmer. Det er en fremgang på 6 siden sidste år. Det er 

både bævere og spejdere der er gået frem, men lige nu er ulvene ramt at små årgange. 

Det er rigtig godt arbejde at vores ledere, da det er det daglige arbejde som skal være interessant for at 

holde børnene fanget så de fortsætter med at gå til spejder. 

Lige nu er der 11 bævere, 8 ulve, 18 spejdere og 9 ledere (+1 hjælper). 

Men vi vil altid gerne være flere både børn og ledere - så kender du nogen der vil være med, er de 

velkommen til at prøve at være med nogle gange. 

 

Året der gik:  
Sidste generalforsamling var d. 29.02.2020, og kort derefter blev alt coron-ramt, og intet har været som 

normalt i det forløbne år. 

 
Aflysninger 
Dem har der været mange af i år. Blandt andet Sct. Hans, Bøffelhornsløb, Sct. Georgsløb, Efterårslejr, 

Julemarked, Fredslys, Nytårsparade og i perioder de ugentlige møder. 

 
Men lidt arrangementer er det dog lykkedes at holde, med diverse restriktioner og de besværligheder de 

så har givet. 

 

Afslutning før sommerferien 
For ikke at have for mange samlet, forsøgte vi at holde det lidt opdelt. Det lykkedes dog ikke helt, da der 

var stor tilslutning. Dejligt at der mødte så mange op og deltog i det hyggelige og uformelle arrangement. 

 

Sommerlejr  

Den planlagte distriktslejr blev aflyst, og vi valgte at arrangere 3 dage uden overnatning, for at bedst 

muligt kunne overholde de gældende restriktioner. 

Første dag blev afholdt i Hee familiepark, anden dag i præstegården og skoven bag og den tredje dag 

blev afholdt ved vores eget spejderhus. 

Vi havde nogle dejlige dage, med mange deltagere og højt humør. 

 

Opstart/spejder for en aften 

Denne blev afholdt næsten som vi plejer, og stor tilslutning. Men vi må konstatere at der er en del ekstra 

arbejde omkring madlavning, da det er en af de ting der er ramt af mange restriktioner. 

Hvis vi skal have lignende arrangementer, har vi lært at der skal mere "personale" til at håndtere maden i 

disse tider, så mere forældrehjælp kan blive nødvendigt. 

Bævere = 1. og 2. klasse 

Ulve = 3. og 4. klasse 

Spejdere = 5. til 7. klasse 

Seniorer = 8. og opefter 
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Ugentlige møder 

Stort set alle møder, der har været afholdt fysisk, har været ude. Dette forløber ganske godt, og vi er så 

heldige at vi også har bålhuset til at give lidt læ/tørvejr.  

En del møder har været afholdt virtuelt, lidt efter alder og aktivitet, for at forsøge at holde kontakten i de 

nedlukkede perioder.  

Generelt er det dejligt at børnene møder op og tager godt imod det der bliver arrangeret. 

 

Det kommende år: 
Corona  
Med det nye forsamlingsloft på 25 personer, vil vi starte op med fysiske møder igen – dog stadig ude og 

med sprit og afstand. Alle børnene vil få direkte besked omkring opstart af lederne. 

Er der møder hvor børn eller forældre føler sig utrygge, er det helt i orden at melde afbud. De vil ikke blive 

betragtet som fravær. 

Vi forsøger hele tiden at leve op til de gældende krav og vi glæder os til at komme i gang med 

”almindelig” spejderarbejde igen. 

 

Ugentlige møder 

Lederne vil løbende holde jer opdateret hvis der er nyt. Det er svært at arbejde efter et fast program i 

disse tider, så det er dejligt at både børn og forældre er meget omstillingsparate, og tager det med godt 

humør. Og husk møderne foregår ude – så tøj efter vejret. 

 
Bøffelhorn 12.-13. maj 
Det er Lem gruppe der står for løbet i år for de største spejdere (udskudt fra 2020). 

Vi har besluttet os for at det bliver en kombination af fysisk fremmøde i eget spejderhus og nogle virtuelle 

møder hvor der stilles opgaver. Det bliver meget anderledes end det vi plejer, men for ikke at samle børn 

fra flere spejdergrupper, er det vores bedste bud på noget der kan lade sig gennemføre. 

 
Sommerlejr 25.-27. juni  
Det bliver en gruppelejr i år, selv om det var meldt ud at det ville blive 2020-distriktslejren der blev flyttet. 

Indhold og sted er endnu ikke fastlagt. Men vi glæder os til at se "vores egne børn" på en samlet lejr. 

 

Seniortur uge 42 
Der bliver arbejdet på en distrikts-tur til efteråret, for de største spejdere. På nuværende tidspunkt 

arbejdes der på at turen muligvis kommer til at gå til Norge. Det er endnu uvist om det kan lade sig gøre. 

 

Spejdernes lejr i uge 30 2022 
Det regner vi stadig med blive til noget – og det er en oplevelse for livet at deltage på så stor en lejr med 

op mod 40.000 deltagere. Det kommer til at foregå på Hedeland (ved Roskilde). 

I kan godt begynde at glæde jer - og vil I læse mere, kan I følge linket her: Spejdernes lejr 2022 

 

 

Beretning ved grupperådsformanden - Jens Jørgen Hein Jørgensen  
Pengeskabene aktiviteter 

Container og overdækning 
Der arbejdes på at skaffe midler til overdækning af container og terrasse omkring containeren. Der er 

blevet nedsat et udvalg som arbejder på dette, og første udkast til skrivelse er lavet som lige skal 

finpudses lidt. Så vi håber på at kunne komme i mål med et godt resultat. 

 

Avisindsamling 
Avisindsamling har vi desværre måtte opgive efter rigtig mange år, da dette blev en udgift i stedet for en 

indtægt til spejderarbejdet, simpelthen pga. meget laver priser på aviser og pap og at vi selv stod med 

udgiften til annoncer og transport af container. 

https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
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Oprydning i Bork efter festival 
Oprydning ved Bork musikfestival blev heller ikke til noget i 2020 pga. Corona, men der kunne søges 

midler fra covid fond for tabt indtægter og her var vi heldige at komme i betragtning. Vi håber at det bliver 

til noget i år, så sæt kryds i kalenderen den 8. august, hvor vi så skal være med til skabe en masse 

midler til spejderarbejdet i Lem. (30.000 kr. plus pant, som var ca. 2.500 kr. i 2019). 

Hvis det er som det plejer at være, er der en dags billet til alle voksne som deltager. Vi skal mindst være 

30 personer for at kunne løfte denne opgave, men jo flere jo bedre. Men da vi ikke har avisindsamling og 

har været lukket ned pga. forsamlingsforbud har der ikke været trukket så meget på forældrehjælp det  

seneste år, så jeg håber at rigtig mange har lyst og mulighed for at deltage i dette, da det er vores størst 

indtægtskilde. Husk der er også en musikalsk oplevelse i dette, for jer selv. 

 

Blomsterløg 
I efteråret har ulvene solgt blomsterløg, som gav et pænt overskud. Dette gentages til efteråret 2021, 

men det bliver alle spejderne som kommer til at kunne sælge fine blomsterløg. 

 
Juleaktiviteter  
Julemarked 2020 blev også noget anderledes denne gang, da forsamlingsforbuddet gjorde det umulig at 

afholde dette, men der blev dog solgt juletræer, så lidt julemarked var der dog. 

Indsamling af juletræ blev desværre også aflyst i år, pga. forsamlingsforbuddet, håber vi er tilbage i 2022 

igen.  

 

Lokaler og vedligehold 
Spejderhuset  
Vi har været så heldige at få sponsoreret to stk. radiatorer til spejderhuset, som er opsat i fællesrummet, 

og har givet en masse dejlig varme i huset og samtidig en besparelse på varmeudgiften. 

I spejderhuset er der en lille flok, som er i gang med at lave de to depotrum om til et. Dette skrider godt 

fremad, og skulle gerne blive til et godt depot, kontor og mødelokale til forberedelse af spejderarbejdet. 

Derud over bliver der sat to stk. radiatorer op, et i depotet og et i gangen.  

Der er desuden søgt om midler til nye vinduer til huset, så der kan komme termoruder i huset, for bedre 

indeklima og mindre varme udgifter. 

 

Udearealer og vedligehold 
Ude arealet er sidst år blevet passet af Olav Jørgensen, hvilket han har gjort super godt, en opgave han 

har sagt ja til igen i år. Dog måtte den gamle havetraktor give op sidste år, så en ny måtte anskaffes. Til 

den kommende sæson bliver det nødvendig med en ny buskrydder, samt hækklipper.  

 

Arbejdsdag i spejderhuset 
Hvis det bliver muligt, vil der blive indkaldt til en arbejdsdag i og omkring spejderhuset en gang i maj/juni. 

Da der ikke har været så mange opgaver for forældre i år, håber vi på stor opbakning. 

 

Tak  
Tilslut vil jeg gerne sige en stor tak til alle, som har støtte op omkring spejderne i det sidste år, som har 

været en noget anderledes år. 
Til lederne skal der lyde en ekstra stor tak, for i har virkelig prøvet at holde fanen højt, trods div. 

udfordringer med restriktioner og nedlukninger.  

 

 

Regnskab ved kasserer - Peter Larsen: 
Hovedpunkter fra det revideret regnskabet blev gennemgået. 

Kopi af regnskabet kan rekvireres hos kassereren. 
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Resultat af valg til grupperåd:  
Grupperådet består efter valget nu af: 
 Jens Jørgen Hein Jørgensen (formand) Ikke på valg 

 Peter Larsen (kasserer)   Ikke på valg 

 Katarina Kristensen    Genvalgt 

 John Aaquist Hansen    Genvalgt 

 Birgitte Appel Pedersen   Ikke på valg 

 Benny Maabjerg    Ikke på valg 

 Carina Louise Vind    Ny  

 Line Buch Lauridsen (suppleant)  Ny 

  

 Revisor: 
 Karina Hansen     Ikke på valg 

 

Ud over grupperådet er der nogle personer der har budt ind på forskellige opgaver - og her er også 

mulighed for at byde ind for alle forældre, hvis der er en opgave man gerne vil hjælpe med at tage sig af. 

 

Projektmedarbejdere: 
 Henriette Høj      Julemarked/Adventsmarked 

 Olav Jørgensen    Vedligehold af ude-arealer  

 Helene Agerstrup    Hjælp til fonds-søgning 

 
Eventuelt: 
Samværsregler 
Alle grupper skal have egne samværsregler, som grupperådet er ansvarlig for bliver udarbejdet. De er nu 

tilgængelig på hjemmesiden og i spejderhuset. Alle opfordres til at gøre sig bekendte med dem, og de 

kan findes ved at følge linket her: Samværsregler for Lem gruppe 

 

Hjemmeside 

Tjek gerne vores hjemmeside www.lemspejderne.dk 

Her vil alle de generelle ting være at finde. Der kan blandt andet læses om grupperådets opgaver og 

samværsregler. Desuden kan programmer og udleverede sedler findes under de enkelte grene. 

 

Facebook side 

Her vil de ”hurtige uformelle beskeder” komme. Desuden bliver den brugt til lidt "reklame" så byen ikke 

glemmer vi er her. 

 

Medlemssystemet  
De officielle og lange beskeder kommer på mail fra medlemssystemet. Vi er ret afhængig af at have jeres 

opdaterede oplysninger, så sig endelig til, hvis der er ændringer. 

Vi beklager der er enkelte der har haft bøwl med at modtage mails ... vi håber det er på plads nu. 

 

Glemmekassen 

Tjek den lige, når I kommer tilbage i spejderhuset ... 

 
Tak for jeres fremmøde og for god ro og orden. 

 

Dato: ________________ 
 

Grupperådsformand   Kasserer    Gruppeleder 
 
 
 
____________________  ____________________  ____________________ 
Jens Jørgen Hein Jørgensen Peter Larsen    Ulla Kristensen 
 
Underskrevet referat vil være at finde ved gruppens regnskab. 

https://www.lemspejderne.dk/samvaersregler/
http://www.lemspejderne.dk/

