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Camelot Spejderne
– de blå spejdere i Skt. Klemens
Mødet afholdes i år online og der startes med en introduktion til platformen der bruges
(Gobrunch.com) ved Martin Kaasgaard.
Vi er 27 til stede, alle inklusiv.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Martin Kaasgaard
Referent: Line Sørensen
2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen og godkendelse
Bestyrelsesformand Jesper: Vi gør det godt. Lad os holde sammen og se fremad (reference til formandens
beretning). Kan beretningen godkendes? 20 for, 0 imod. Det er godkendt. Se beretningen i indkaldelsen.
Gruppeleder Nicolaj Ploug taler for gruppeledelsen: Mange tak for den store opbakning til alle de nye tiltag i
løbet af det sidste, hektiske år. Spejder har ikke været hvad det plejer med online møder, men medlemstallet
ser godt ud og det er fantastisk.
Familiespejd: det går godt, stabilt fremmøde. Stine og Anders er ledere.
Mikro: Rokade: Jesper, Michael og Signe er rykket op til juniorerne. Ledere mangles fortsat – Alex, Ploug og
Frank er midlertidige ledere. Ingen ture det sidste år pga. corona.
Mini: Mette, Emma og Mikkel gør det godt. Mange minier og venteliste op til 1 1/2 år. Rokade fra Mieke og
Mike, som rykkede op til juniorerne da de også var mange i den gren. Stor opbakning til hjemme-mærker fra
forældrene.
Junior: Nu 24 juniorer - Michael, Jesper, Mieke, Michael, Signe, Mike. Mange hjemmespejd-tiltag, inklusive
mærker.
Troppen: Ret mange spejdere, stor opbakning. 20 spejdere med Alex, Emil og Nørgaard som ledere. Sasha
forventes at joine dem. Turen til Spanien sidste år blev aflyst pga. Corona og erstattet af tur til Stevninghus. I
år går turen enten til Norge eller på Gudenåen – vides ikke endnu, det bestemmer rejserestriktionerne.
Klan: Overgik til månedligt søndagsmøde, men nåede kun 2 møder inden corona. Et virtuelt
madlavningsmøde blev afholdt og det gik super godt.
Ledersituation: 16 ledere, men mangler fortsat flere. Der er søgt ledere bl.a. på Facebook, men desværre
uden held endnu.
Gruppelederberetningen godkendes? 21 for, 0 imod. Det er godkendt. Se beretningen i indkaldelsen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og godkendelse
Se regnskabet i indkaldelsen. Ved Grethe: Vi har fået mange penge fra DUF og 2i1 puljen samt Rema1000,
så det er fantastisk. Overskud på 41.935,74kr i 2020.
Kan årsregnskabet godkendes? 23 for, 0 imod. Regnskabet er hermed godkendt.
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4. Beretning fra udvalgene
Fundraising udvalg: Alex er stoppet i udvalget nu. Men han siger: de sidste par år har vi fået en masse
penge – bl.a. til telte, materialer, sheltere og nu til en bålhytte (som vi får mere information om senere). Der
skal fortsat bare sendes ansøgninger (2-3 gange om året mødes udvalget og der er en masse skabeloner fra
tidligere søgninger som kan give inspiration). Nye medlemmer er velkomne.
Udeudvalg: Martin taler: laver mange praktiske ting ved hytten og kolonihaven. Mødes et par gange om året
og vil gerne have inspiration til nye tiltag. De vil gerne lave projekter hvis de får materialer. Spejderne
opfordres til at rydde op efter sig selv i haven, så vedligehold lettes. De glæder sig også til projekt bålhytte.
Aktivitetsudvalg: Frank taler: Sasha, Michael, Anders er med. Tager sig normalt af fælles gruppeture, så året
har været stille og roligt. Nye medlemmer er velkomne
Loppemarkedsudvalget: Anders taler: Loppemarkedet blev aflyst i 2020 pga. corona-restriktioner. Lige nu er
det bestyrelsen der løfter opgaven – der ønskes medlemmer til et decideret udvalg. Der skal bl.a. køres
effekter fra hytten ud til lageret. Der vil blive sendt en mail ud som man kan svare på hvis man er
interesseret. Dette udvalg er meget vigtigt, da det er gruppens eneste indtægt (udover fondesøgning)
Rengøringsudvalg: Anita er stoppet, Grethe er eneste medlem og ønsker hjælp til at holde hytten pæn. Der
vil blive afholdt rengøringsdag i fremtiden.
It-udvalg: Martin er med og der arbejdes med at holde både hjemmeside og Facebook-profil flot og up to
date. Nye ideer og medlemmer er også velkomne.
5. Behandling af indkommende forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest den 11. april
2021
Ingen indkomne forslag der skal behandles.
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6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
a) Fremlæggelse af planer for 2021/22
Udviklingsplan: Se hele planen i indkaldelsen. Ploug taler: Flere spejdere må gerne komme på kursus.
Tørklæde og uniform bæres på møder/ture. Bestyrelse og ledergruppe skal mødes på tværs. Vi stræber mod
større lokal synlighed, evt. ved at blive tovholdere på det årlige Sankt Hans bål – dette er fortsat på
tegnebrættet uden tovholdere. Åbent hus i hytten samt deltagelse i arrangement på Skt. Klemens skolen,
evt. til Grøn Dag. Vi arbejder mod en makeover af hytten. Flere ledere ville være super rart. Der diskuteres
om vi skal have en intern Facebook-gruppe til ledere, forældre samt bestyrelse; til alle billeder, interne
opslag og ønsker.
Disse ting danner grundlaget for at udvikle Camelot som gruppe.
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Beslutning om projekt bålhytte starter af bestyrelse og have-udvalget.
Martin siger: Den koster en del, men vi tænker det er godt givet ud. Den er i god kvalitet og laves af ”Den
Lille Legeplads Fabrik” – den er dansk produceret og følger ”legepladsstandarter”. Den er 6x6 meter og lavet
i douglas-gran. Inklusiv: 4 helvægge og en 5. væg med skur samt 2 halv-vægge samt 1 åben side. Taget har
røg-stop og prisen er inkl. sving-grill til bålplads.
Firmaet indhenter tilladelser samt står for materialer, arbejdsløn, kørsel, opsætning. Vi skal rive det gamle
skur ned og lægge fliser/bund bålhytten når bålhytten er klar. Samt opføre bålsted og etablere strøm.
Økonomi: 122.000 alt inkl. (bålhytten, grus, maskineleje, uforudsete udgifter). Det er et stort beløb for et
spejderbudget - men ifht. den store mængde timer og krav om kompetencer til opsætning og tilladelser,
endte beslutningen på dette.
Bjarne Ploug kommentar: Kan skuret flyttes til Render/kolonihave? (siden standen er god). Det er et godt
forslag der vil blive diskuteret ved lejlighed.
Marianne Pedersen kommentar: Er der plads til den på grunden? Ja, det er der når skuret er væk.
Der er ikke yderligere kommentarer til punktet.
c) Vedtagelse af budget for 2021 – herunder fastsættelse af medlemskontingent
Grete taler: Indtægtssiden. Der er ikke så meget nyt, der forventes øget medlemstal. Udgiftssiden:
kontingenter og ture samt materialer (herunder bålhytten) giver -130.000. Men vi mener de penge er godt
givet ud. Vi kommer til at have et negativt budget i år på ca. -89.500kr, men bankbeholdningen på ca.
220.000 kan godt bære udgiften.
Kan budgettet godkendes? 22 for, 0 imod. Det er godkendt.
Der ændres ikke ved medlemskontingentet i år, men vi vil næste år snakke om en stigning.
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7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Bestyrelse
Formand: Jesper Petersen
- På valg 2021 Genopstiller ikke. Lars Mengel stiller
op som ny formand. Han godkendes.
Næstformand: Finn Bormlund
- På valg 2022
Kasserer:
Grethe Boje Ploug
- På valg 2022
Forældrerepræsentanter:
Ane Ploug Sørensen
- På valg 2021
Genopstiller Godkendt
Peter Vejby
- På valg 2021
Genopstiller Godkendt
Martin Kaasgard
- På valg 2022
Lars Mengel
- På valg 2022 Ny formand, så ude som
forældrerepræsentant. Der ønskes en afløser, men
ingen fundet til mødet.
Leder i bestyrelsen:
Louise Frank
- På valg 2021
Genopstiller Godkendt
Anders Frederiksen
- På valg 2021
Genopstiller Godkendt
Nicolaj Ploug
- På valg 2022
Silas Als
Ny
leder i bestyrelsen
Spejder repræsentanter
Line Sørensen
- På valg 2022
Emilie Madsen
- På valg 2021
Genopstiller Godkendt
Der mangler et par mere.
8. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år).
Korpsråd – på valg hvert år
Mette Petersen
Godkendt
Emma Petersen
Godkendt
9. Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år).
Divisionsråd – på valg hvert år
Louise Frank-Andersen
Godkendt
Anders Skovgaard Frederiksen
Godkendt
Nicolaj Ploug
Godkendt

- På valg 2021 Genopstiller
- På valg 2021 Genopstiller

- På valg 2021 Genopstiller
- På valg 2021 Genopstiller
- På valg 2021 Genopstiller
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Nicolaj Bossen
- På valg 2021 Genopstiller
Godkendt
Der er plads til et 5. medlem, hvis man melder sig senest en uges tid inden divisionsrådsmødet (31. maj).
10. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Gruppe revisor:
Kirsten Rytter Rosendahl
- På valg 2021 Genopstiller
Godkendt
Der er ingen revisorsuppleant og det er ikke et krav (men man skal være velkommen).
11. Eventuelt.
Andreas Esbech fra divisionen: Sidder som divisionschef og siger tak for at være med til at holde gang i
spejderlivet. Kong Knud division har fået 7 nye medlemmer i alt i år, dvs. vi oplever ikke samme
medlemsflugt som resten af DUF. Dette skyldes gode aktiviteter far engagerede ledere og støtte fra
forældre. Som alle andre, mangler divisionen også bestyrelsesmedlemmer, da de PT kun er 4 medlemmer.
Det kræver max 2 timer om måneden (primært papirarbejde) og Andreas vil meget gerne kontaktes
(aesbech@gmail.com eller 41199210).
Jesper siger tak for denne gang. Både til ledere, spejdere og bestyrelse samt udvalg. Han forbliver i
kulisserne og ønsker Lars alt held. Ploug siger mange tak til ham for det han har lagt i posten.
Både Alex og Jesper fik hver en lille afskedsgave for mange års tro tjeneste. Lars har som ny formand de
sidste ord med gode forhåbninger til både bålhytte og Camelots fremtid. Og dette slutter årets
grupperådsmøde.
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