
Hammelev spejdergruppe 
Grupperådsmøde 9. april 2021 kl. 16:30 – 
19:00  
 

Referat 
 
a) Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Brian Thomsen. Referent Malene Iskov.  
Efter valg af dirigent og referent blev generalforsamlingen suspenderet for en stund og spejdere med 
familier blev sendt på pølseløb.  
Undervejs blev beretninger og regnskab fremlagt på kreativ vis med stort engagement fra lederne .  
Pølserne blev udsat for forskellige udfordringer på vejen, som skabte stort engagement hos de deltagende 
børn og god mulighed for at tale med de voksne imens.  
 

b) Beretninger 

Formandens beretning for bestyrelsens arbejde v. Esge Homilius 

 
Corona har naturligvis sat sit præg på spejderarbejdet – også i bestyrelsen, hvor vi har holdt virtuelle møder 
på Teams og møder i spejdergruppens nye tipi. 
 
4 møder er det blevet til i løbet af året – de har taget 1 – 1½ time.  
 
Referatet er skrevet under vejs i møderne og rundsendt til bestyrelsen i vores messenger-gruppe 
umiddelbart efter møderne. I det kommende år foreslår bestyrelsen, at referater lægges på hjemmesiden. 
Hvad laver en spejdergruppes bestyrelse 
Bestyrelsen sætter rammerne for spejdergruppens arbejde, håndterer mere principielle sager og sager som 
ikke direkte er knyttet til den enkelte spejdergren eller spejdergruppens daglige ledelse.  
 
Den daglige ledelse af gruppen varetages af gruppelederen, der vælges af og iblandt gruppens ledere. Frem 
til 2018, hvor Jakob Iskov og Jette la Cour Landergren tog over, var Ruth Petersen gruppeleder, en post som 
hun havde haft i 31 år(!). Siden er Jakob stoppet og Jette er igen i år valgt som gruppeleder.  
Temaer, som bestyrelsen har behandlet i det forgangne år 
Rammer for bestyrelsesarbejdet (forretningsorden) 
Forsikringer – besparelse ved omlægning på 3.000 
Sikkerhedsmæssig gennemgang af spejderhus og grund – el-installationer og raftegaard 
Krav til overnatning – anmeldelse  
Kontingenthåndtering – 3 ”frigange” & 50 % kontingent første år ved indmeldelse efter 31/12.  
Særlige nedslagspunkter i spejderåret og det kommende år 
Vi har tilbudt Børnenes hus og skolen at anvende spejdergrundet som ”rum” grundet Cornoa-restriktioner 
Tipi – betalt med støtte fra Friluftsrådet, Borgerbudgettering samt Børnenes Hus 
Nyt gasfyr – betalt med støtte fra kommunens akutpulje 
Juledekorationer – igen i det seneste spejderår er der ydet en fantastisk indsats.  



50års jubilæum her i foråret – afvikles ved opstart på det kommende spejderår. 
 
Tak til bestyrelsen for indsatsen i det forløbne år!  
 

Miniernes beretning v. Jens Hørlyck 

Minierne har i 2020 -  2021 arbejdet med mærkerne førstehjælp, dolk og sav. Det har været fordelt så de 
nye fra 2. klasse tog dolke-mærket, imens 3. klasserne tog sav-mærket.  
 
Der har selvfølgelig været en del nyt for 2. klasserne, men de er kommet godt efter det.  
 
Grundet Corona situationen har vi været meget opdelt i 2. og 3. klasse. Det har haft sine fordele, da vi 
tidligere arbejde mere med hele holdet, men i stedet for kunne “undervise” dem på deres niveau. 
Konsekvensen er selvfølgelig, at de ikke blander sig så meget med hinanden. Jeg tror dog vi vil fortsætte 
med opdelingen, så de kan blive ved med at føle sig udfordret.   
 

Junior Beretning v. Joline Pedersen 
 
Vi startede sæsonen mop med at få spejderne godt rystet sammen, da der er 2 årgange. Store  juniorer og 
små juniorer. Så vi lavede en del samarbejdsøvelser. Vi har opstartet at arbejde i patruljer.  
Det har spejderne taget godt imod. Det har ind imellem været svært, men det har også været med til at 
gøre spejderne mere modige.  
Starten af det nye år hoppede vi på hjemmespejd. Det skulle alle lige vænne sig til – både spejdere og 
ledere. Men det gav trods alt lidt spejd selvom meget andet i samfundet var lukket ned. Spejderne var gode 
til at bakke op om opgaverne.  
Så da vi endelig igen måtte mødes, var det fuld opbakning fra børnene. De har været top motiveret til at 
komme i gang igen. Spejderne har været på lejer, hvor der skulle bygges i rafter. Det summede på 
lejrpladsen med god energi og glæde. Glæden ved at være sammen, byde ind til fællesskab, være ude i den 
friske luft og prøve grænser.  
Det er nogle skønne juniorspejdere at være sammen med. De vil så gerne spejderlivet og de oplevelser der 
følger med.  
 

Troppens beretning v. Benjamin Christesen, Kerstin Høft Homilius og Jette la Cour Landergren 

 

Billede 1: 

Danmark lukkede ned kort efter sidste grupperådsmøde, og vi var hjemme i en 
periode.  Da vi igen kunne starte spejd, var det bla. Med affaldsindsamling, men 
også 5 km. Med bind for øjnene blev det til ved Tørning Mølle 
 

 

 

 

 



Billede 2: 

Årets sommerlejr svævede i lang tid i uvished. Ikke desto mindre, blev det til 
en begivenhedsrig tur til Nationalpark Vadehavet.  En lørdag med fri teltning i 
Tange bakker, hvor det heldigvis lykkedes os at låne nogle sheltere ved Ribes 
spejdere.  Dagen derpå skulle have budt på kanosejlads fra Skibbroen til 
Kammerslusen, men med 20 meter i sekundet, var det ikke muligt. Et privilegie 
at kunne skrive til forældrene og sige – kan I skaffe mig 7 løbehjul til levering 
på banegården i Ribe søndag formiddag, og fluks var de der. Vinden var fortsat 
med 20 m. i sekundet og flydende solskin. Men kampgejst , fællesskab og højt 
humør bragte spejderne på løbehjul via Ribes toppede brosten, og videre i det 
særdeles flade marsklandskab direkte mod vestenvinden og ud til 
kammerslusen 7 km. væk 

 

Billede 3 
Turen gik dernæst lang med diget, og det er altid rart at kunne læne sig op ad 
noget – her var det blæsten.  
 

 

 

 

 

Billede 4 
Dagen derpå skulle have budt på en gåtur på havbunden til Mandø, hvor 
juniorer og forældre var inviteret med. Grundet forhøjet vandstand blev det i 
stedet til en tur på vaden med guide fra vadehavscentret – en rigtig god 
oplevelse, hvor vi bl.a. Spiste levende hesterejer. 
 
 

 

 

 
 
Billede 5 
Den første nat i Tipien.  Vi brugte vores oprykningstur på at rejse shelter, så 

var vi sikre på, at få lov til at sove den første nat i den       
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Billede 6 
En helt almindelig spejderaften, hvor vi lige hæver patruljen en meter over 
jorden, før vi kaster os ud i at bygge et køkkenbord på 30 min.  Det er en smal 
sag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Billede 7 
Under hele nedlukningen i foråret 2021, har troppen holdt virtuelle møder hver 
uge. Vi startede med julefrokost, som blev erstattet af Risengrød på trangia i 
hver vores have. Dernæst deltagelse i DigiZuli – et online spejderløb, og til sidst 
med forskellige aktiviteter som Cook along med både chokoladekage og pizza. 
En af årets koldeste nætter bød på tur, sammen og hver for sig.  Alle spejdere 
fandt sig et shelter eller legehus at sove i, vi spiste hver vores menu, spillede 
online bingo sammen om aftenen, og fælles morgenmad og afslutning næste 

dag. En god tur i ned til minus 8 grader       
 
 
 

 

 

 

 

Billede 8: Påsketur på Bodum, hvor vi sammen tog mærket ægcelente, hvilket 

betyder æg til alle måltider i et døgn. 

 Menuen stod på: 

• Æggeletter, Ristet torskerogn og æggesandwich 

• Kage 

• Spaghetti Carbonara 

• Spejlæg (fersken i vanilliesauce) 

• Æg, bacon og pølser 

 

 

 



Gruppelederens beretning v. Jette la Cour Landergren 

 

Som gruppeleder ser jeg, som alle andre tilbage på et ganske særligt år, et år med mindre spejderarbejde 
en vanligt, og et år med noget ganske andet spejderarbejde end vanligt. At den gode håndhygiejne er vendt 
tilbage, gør helt sikkert noget godt for madlavningen i lejr, men håndsprit i rigelige mængder og bål, bliver 
nu aldrig en helt fantastisk kombination.  
Fælles i gruppen startede vi året med en som altid dejlig tur til Frederikshøj. Uden restriktioner, uden 
håndsprit, kun med masser at godt humør og spændende aktiviteter og en god weekend i vikingernes 
univers. 
Kort tid derefter lukkede vi ned.  Vi var ikke på hjemmespejd, men holdt helt lukket.  Den 23. april, fejrede 
vi dog fælles Sct. Georgsparade – på afstand via facebook, og mange spejdere måtte aflægge deres 
spejderløfte til forældrene hjemme i have. 

Spejdergrunden blev heldigvis benyttet, da børnehavens ældste børn flyttede ind       
Omkring maj startede vi så småt op igen, med håndvask og afstand, og adskilt i aldersdelte grupper, blev 
der tilrettelagt det vi dengang kaldte ”corona-venlige” aktiviteter, som affaldsindsamling 5 km. Gåtur, o. 
lign. 
Også vores divisionsturnering måtte aflyses, men nogle få af vores spejdere deltog i det online arrangement 
som blev afviklet, og havde en god oplevelse med det også. 
Sommerens overnatninger for minier og juniorer blev ændret til et dagsarrangement, og troppes 
sommerlejr blev forkortet til 3 hele dage.  
I august kunne vi igen starte op, som om intet var hændt – det var skønt igen at lave masser af 
spejderaktiviteter sammen.  
Men med efterårets komme, måtte vi igen se ind i en tid med restriktioner.  Dividusdag blev afviklet ude i 
grupperne, og juniorer og tropspejdere havde en dejlig dag med etablering af lejrplads her ved hytten.  
Efteråret skulle også have budt på fælles lederuddannelse for de voksne ledere på Houens Odde 
spejdercenter, det blev erstattet af en lokal uddannelsesdag på en del af hærvejen, med lige præcis det 
indhold som de deltagende ledere ønskede.  Ingen af vores spejdere har desværre deltaget i kurser d et 
seneste år, da alt har været aflyst.  
Også julemarked måtte aflyses, men ikke desto mindre fandt interesseudvalget veje, og havde et særdeles 
stort salg af juledekorationer, til støtte for spejderarbejdet.  
Nytårsparaden var som altid i kalenderen, men vi måtte nøjes med juletræsindsamlingen, som der til 
gengæld var stor tilslutning til. Både i form af spejdere og køreklare forældre, men også i form af visne 

juletræer       
Dette år, er blevet startet op med hjemmespejd for minier og juniorer, mens troppen har fastholdt online 
spejdermøder.  Vi har mistet én spejder under nedlukningen – så det er særdeles positivt at alle nu er vendt 
tilbage.  
På grej og gearfronten, er vi hele tiden i gang med forbedringer, udskifninger og ønsker.  
Årets store gave, er vores tipi hvortil vi har fået midler fra Sct. Georgsgildet (4500,-), fra borgerbudgettering 
I Haderslev kommune (15000,-) og ikke mindst fra Friluftsrådet (40000,-) som vi søgte i samarbejde med 
børnehaven. 
Borgerbudgetteringen har yderligere givet midler (5000,-) til etablering af bålplads, så det skal der gang i.  
Fra DUF´s lokalforeningspulje har vi fået knap 10000, som er omsat til 10 hængekøjer med tarps.  
Fra DDS har vi fået knap 9000,- til opstart af familiespejdere, en blanding af etablering og grej. 
Ydermere har vi fået et grydesæt fra Sct. Georgsgildet i Vojens.  
Fra HSUF støtteforening, har vi fået midler til noget fælles transport til gruppetur, til en tur til Mandø, og til 
uniformer til nye ledere. 
Vi har selv bygget ny raftegård, den gamle var for farlig.  
Et ganske anderledes men alligevel rimeligt aktivt spejderår.  



c) Årsregnskab  

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen (se detaljer nederst)  
 
Kommentarer til regnskabet:  
Der blev henvist til at huske akutpuljen i fremtiden – Gruppen har i år fået tilskud fra kommunens akutpulje 
til køb af nyt fyr.  
Mange positive kommentarer til regnskabet.  
Nogle ser gerne, at arven kommer mere i spil – evt. til forbedrede toiletfaciliteter 
Gruppen roses for at være god til at søge og få tilskud fra forskellige fonde.   



Der opfordres til at der igen bruges midler på at støtte spejdernes lejre  – Sverige nævnes. 

 
 



 



 



d) Indkomne forslag  
ingen indkomne forslag 

 

e) Væsentlige beslutninger om fremtiden, herunder udviklingsplan og budget 

kontingent  
Godkendt af generalforsamlingen 

Udviklingsplaner 

I det danske spejderkorps har vi fortsat fokus på at skabe modige børn og unge, med fokus på  

Bæredygtighed i børnehøjde 

Vildskab i naturen 

Flere ledere 

Urban Scouting 

 

Det er lang tid siden, vi har været så mange voksne i gruppen som vi er nu. Selv om langt de fleste starter 

uden spejderbaggrund, og ofte fordi børnene starter, så er det ønsket om friluftsliv, gode værdier og 

fællesskabet der er drivkraften.  

Jeg er ikke i tvivl om at vi både med vinterbadning på frederikshøj i januar 2020,  juniorernes afslutningsdag 

med svævebane over en kløft på en særdeles våd junidag, på troppes stormende sommerlejr, hvor 

tænderne blev sat i levende hesterejer, og igen med hoppende køkkenborde for juniorer og tropsspejdere 

på en våd og blæsende påsketur, har oplevet både vilde og vandvittige aktiviteter, men også haft 

oplevelsen af at naturen kan give vilde oplevelser. 

I det kommende år, er det vores jubilæumsår – Hammelev Gruppe har været en del af det danske 

spejderkorps i 50 år.  Det ønsker vi naturligvis at markere, og det er svært at markere det på en bedre 

måde, end ved at sikre mulighed for en hel spejdertid, før børn og unge i Hammelev.  

1. marts, åbnede friluftlsivet op, og da vores seniorer alle var hjemsendt, holdt de deres første officielle 

klanmøde. De valgte to ledere, og er nu gået i gang med spejderarbejdet. Pt. Bygger de nye 

gammelmandsild – hævede bålsteder. De mødes ugentligt, deltager på lejr, som ledere, såfremt der ikke er 

seniorer nok til egne aktiviteter, og det er en stor gevinst at opleve selvstændighed og hvad mange års 

spejderarbejder fører til i udvikling af vågne unge mennesker.  Dejligt hvis vi kan fastholde de 16 – 24 årige. 

18. marts starter vores familiespejdergren. Omdrejningspunktet her er spis og spejd, og aktiviteterne er 

tilrettelagt for den 3 – 6 årige spejder, og dennes familie. Endnu en gave at kunne præsentere børn og 

deres familier for nysgerrighed i naturen, i et fællesskab med værdier i form at det at være selvstændig, 

være en god kammerat, vise respekt osv.  

Efter sommerferien, er planen så at vi kan starte en mikrogren op, så også børn fra 0. og 1. klasse kan gå til 

spejder uden deres forældre.  Vi skal have endnu en leder, og måske nogle medhjælpere, men det bliver 

rigtigt dejligt. 

 



Med alt dette i gang, er det væsentligt for os, at holde fokus på den røde tråd gennem spejderlivet. Hvad 

skal der til for at udvikle spejderne så de kan både færdigheder, men i særdeleshed også kan arbejde med 

at efterkomme spejderloven, kan være nysgerrige, iderige og turde kaste sig ud i store projekter, når de når 

en given alder -  tænk at kunne starte den lærdom når man er en 3 årig familiespejder, der kravler gennem 

skovbunden som en mus,  og så langsomt få fyldt på, ved learning by doing, og til sidst stå som senior eller 

leder, der tør vise vejen, tage ansvar for sig selv og andre – det kræver en ganske tydelig rød tråd i arbejdet.  

En sådan rød tråd skabes af gruppens ledere, og det er væsentligt for os i Hammelev Gruppe, at vi 

fastholder lederudvikling som et ganske centralt område.   Alle vores ledere, skal være så dygtige som 

muligt.  Det gælder vores patruljeledere, hvor vi f.eks. her i pinsen sender to spej dere fra hhv. 5. og 6. 

klasse på kursus et sted i Danmark, så de sammen med andre spejdere kan dygtiggøre sig.  Det gælder også 

vores voksne ledere, som vi naturligvis vil tilbyde korpsets uddannelsesaktiviteter, men også lave egen 

lederudviklingsaktiviteter til. Nogle skal lære at rejse et telt, eller lave besnøringer nok til et køkkenbord, 

mens andre skal vide noget om ledelse gennem spejdermetoden, om vores værdier, eller om hvordan man 

håndterer en økse, tænder et bål eller sikre udvikling af en gruppe voksne. Det er et stort fokusområde.  

 

f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer bestyrelsen anbefaler en 

uændret sammensætning  
Bestyrelsen foreslår en uændret sammensætning – umiddelbart er der kandidater til alle poster, på nær en 

enkelt. 

 

Fortsætter uændret med 6 personer.  

 

g) Valg til bestyrelsen  
 

Esge Homilius, formand (modtager genvalg) GENVALGT   

David Hummeluhre, kasserer (modtager genvalg) GENVALGT 

Jette la Cour Landergren, gruppeleder (modtager genvalg) GENVALGT 

Jakob Iskov (ønsker ikke at fortsætte) JOHANNE LI LA COUR WESTERGAARD VALGT 

Kerstin Høft Homilius, spejder (modtager genvalg) GENVALGT 

Jesper Uhd Touray, forælder (ikke på valg)  

SUPPLEANT: JOLINE KAAD PEDERSEN VALGT 

 

 

h) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.  

JETTE OG KERSTIN VALGT  

 



 

i) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet  

ESGE, JOLINE, JETTE, KERSTINE, BENJAMIN 

 

j) Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.  
HANNE OTTE VALGT. SUPPLEANT MALENE ISKOV VALGT. 

 

k) Eventuelt 

Tak til alle spejderledernes fantastisk engagement. Dejligt at der er så mange aktive og engagerede ledere. 
Anerkendelse klapsalve for alle de frivillige omkring Hammelev spejdergruppe.  
Divisionens repræsentant præsenter sig selv overfor forsamlingen.  Han gør bl.a opmærksom på 
divisionsturnering d. 12. juni og dividusdag til november.  
 
Esge, Formand, takker spejderlederne for at lave et godt arrangement, forældrene for det store fremmøde 
og Solveig, Ruth og Birte fra interesseudvalget for god beværtning.  


