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Spejderløb og Generalforsamling 
 
Hammelev Spejdergruppe forener igen i år generalforsamlingen med et 
traditionelt patruljeløb i Hammelev by. 
 
I 2021 afviklede vi for første gang en aktiv generalforsamling for hele spejder-
familien. Det blev en stor succes – aldrig har vi været så mange til en 
generalforsamling – derfor gentager vi modellen igen i år: 
 

Fredag den 25. februar kl. 16:30 – 19:00 
Brøkkelhusvej 3, Hammelev 

 
inviterer vi til generalforsamling og spejderløb for hele familien og alle andre i 
Hammelev, der måske har en lille spejder gemt i maven – ung eller gammel; 
alle er velkomne ������ ����� ����� ������ ������ ����� ����� ������� ����� 
 
Umiddelbart efter ”valg af dirigent” suspenderes generalforsamlingen 
midlertidigt og vi drager på opdagelse i Hammelev, hvor vi under vejs besøger 
spændende poster med spejderarbejde, økonomi, gruppens fremtid osv. 
 
I år er vi særligt nysgerrige på hvordan vi ved fælles hjælp kan bakke op om 
ungdomsarbejdet, så de frivillige ledere ikke brænder for hurtigt ud ved 
lejrbålet – men bliver som aktive i mange år. 
 
Samtidig skal vi i år fejre gruppens 50-års jubilæum – det bliver en fest!! De 
seneste år er vi blevet mange spejdere i Hammelev ����������� Hvordan vi skal 
fortsætte udviklingen til gavn for børn og unge, er en anden ting vi skal drøfte. 
 
Omkring kl. 18 er vi tilbage ved spejderhuset. Her er der grillpølser og 
samtidig genoptager vi den formelle generalforsamling. 
 
Vi har en velfungerende bestyrelse, så hvis risikoen for at blive valgt kunne få 
dig til at blive væk, skal du ikke være bekymret. Mød gerne op og hjælp os 
med gode ideer til at skabe modige børn og unge. 
 
 
På spejdernes vegne 
 
Esge Homilius 
Formand, Hammelev Spejdergruppe 
- en del af Det Danske Spejderkorps 
 
Besøg www.hammelevspejderne.dk og ”hammelevspejderne” på Facebook 
  

http://www.hammelevspejderne.dk/
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Kære spejder 
 
 
Så er det ved at være tid til årets rådsmøde i Hammelev Spejdergruppe – det som 
mange andre steder kaldes en ”generalforsamling”. Rådsmødet afholdes: 
 

Fredag den 25. februar kl. 16:30 – 19:00, Brøkkelhusvej 3, Hammelev 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Årsregnskab og budget (vedlagt som bilag) 
4. Kontingent for det kommende år 

Kontingentet er i dag 600 kr., hvoraf 321 kr. går til landsorganisationen og 25 kr. 
går til divisionen, 254 kr. anvendes til det lokale spejderarbejde. 
For at kunne fastholde en lav deltagerbetaling ved spejderlejre og andre 
aktiviteter som fx Spejdernes Lejr, der gennemføres hvert 5. år, foreslår 
bestyrelsen, at kontingentet fastsættes til 700 kr. 

5. Behandling af indkomne forslag 
6. Vedtagelse af udviklingsplan (vedlagt som bilag) 
7. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår 
8. Valg til bestyrelsen 

Jesper Uhd Touray er på valg (modtager formentlig ikke genvalg) 
9. Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet og korpsrådsmødet 
10. Valg af revisor 

Vores nuværende revisor Hanne Otte modtager genvalg 
11. Eventuelt 
 
Bilag: Regnskab og status 
 Forslag til køb af areal 
 Forslag til udviklingsplan 
 
 
Bestyrelsen vælges for en toårig periode og består i dag af:  
Formand Esge Homilius (2021) 
Gruppeleder Jette La Cour Landergren (2021) 
Kasserer David Hummeluhre (2021)  
Johanne Westergaard (2021) 
Kerstin Høft Homilius (2021) 
Jesper Uhd Touray (2020) 
Suppleant Joline Pedersen (2020) 
 
 
 
Reglerne for afholdelse af rådsmøde kan I finde på hjemmesiden dds.dk ved at søge 
på ”Vedtægter for Det Danske Spejderkorps pr. 01-01-2022”. 
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