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ÅRGANG 5, APRIL 2013 KALVEHAVESPEJDERNE 

Referat af gruppemøde 25/2 2013,kl. 17.30-20.00. 
 
Ca. 50 spejdere, ledere og forældre mødte frem i Viemose forsamlingshus.  Aftensmad fra Majas 
Selskabsdinner: frikadeller og vegetarret, vand, saft, derefter gik spejderne ned til hytten og forældre fik 
kaffe, småkage, og programmet kørte: 
 
- Korpsets udviklingskonsulent, Morten Grouleff og kommunikationskonsulent Julie Bane-Larsen fortalte 
om: hvad er KFUM-spejderne? 
- GL`s beretning godkendt. 
- Orientering om Schweiz-turen 2014:  
Julie og Frede fortalte om sommerlejren i 2014, den går nemlig til Schweiz, så den er noget speciel. I 2014 
er de nuværende 3. klasser Juniorspejdere, men Julie og Frede vil gerne have alle der skal med til udlan-
det på sommerlejr med på en sommerlejr i Danmark inden. Derfor vil de 3. klasser, der ønsker at komme 
med til Schweiz blive rykket op inden sommerferien, så de deltager i Juniortroppen og Troppens sommer-
lejr. 
Inden sommerferien (formentligt i starten af maj), vil der blive holdt et info-møde for alle Juniorer, 
Tropspejdere, deres forældre og Ulve i 3. klasse samt deres forældre. På mødet vil der blive informeret 
om Schweiz-turen og dette års sommerlejr, samt hvordan tilmeldingsproceduren og indtjeningsmulighe-
derne bliver. 
2-3 uger efter mødet vil de interesserede Ulve blive rykket op og i løbet af efteråret vil alle blive bedt om 
at udfylde en forhåndstilmelding. 
 
Julie og Frede blev bedt om at uddybe, hvorfor spejderne skulle med på årets sommerlejr og om det var 
et krav? 
Hvorfor: Julie og Frede vil gerne kende spejderne godt inden de tager langt væk med dem og der er stor 
forskel på at være sammen 2 timer om ugen og 6 dage i træk, døgnet rundt. Det gælder selvfølgelig også 
omvendt, Frede og Julie har nogle forventninger til børnene når vi skal være sammen og dem skal børne-
ne lære at kende og afgøre om det er nogle de kan/vil gå med til (f.eks. at alle hjælper til, at man bliver 
samlet og ikke pludselig går sin vej). 
Krav? Ja, som udgangspunkt er det. Kan man ikke deltage i årets sommerlejr, laver Julie og Frede en vur-
dering af, hvor godt de kender spejderen og hvordan barnet er sammen i fællesskabet til spejdermøderne 
og på weekenderne. Nogle kan altså ende med at få et nej, til at deltage.. Nogle har allerede været med 
på en lang sommerlejr uden forældre-kontakt (Spejdernes Lejr i 2012), de er ikke omfattet af kravet (da 
de jo allerede har gjort det en gang). 
 
Prisen på turen til Schweiz bliver 2.500,- kr. pr. næse. Der vil blive iværksat optjeningsmuligheder, så hver 
enkelt spejder kan gøre en indsats for at sænke deres deltagerbetaling. I år har vi indtil nu tjent over 
8.000 kr.  Der vil også blive søgt fonde og godgørende foreninger, de penge vil blive fordelt på alle delta-
gere, samt til fælles udgifter. 
 

- Regnskab 2012 blev godkendt. Forslag: kontingent fortsat 700,- årligt, men barn nr. 2 betaler 600,- og 
efterfølgende børn 500,- årligt. Vedtaget. 
- Valg til GR: formand: Ole Jensen, kasserer: Lone Hage Rasmussen, kirkekontakt Nina Pock, Pia Jørgen-
sen, Bettina Møller, Sara Anderson, Dorte Kuhre, Birgitte Kjær, Svend Juhl Rasmussen. 
- Valg af 2 revisorer: Torben Leinum og Sara Anderson. 
Evt.: Tak for en dejlig aften. 
Ref.: Marianne Nørlem 


