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Grupperådsmøde 2012
Onsdag 29. februar 2012 klokken 18 – 20 i Hytten.

Der afholdes grupperådsmøde, generalforsamling, hos Bellahøj 21st Barking.
Grupperådet, som er gruppens øverst myndighed, består af medlemmer der 
er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 år og bestyrelsen, der alle 
kan stemme. Alle der har interesse for Bellahøj 21st Barking er velkomne 
til at deltage. Vi skal høre om de kommende planer for gruppen, godkende 
gruppens regnskab og budget, samt vælge medlemmer til bestyrelsen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Herunder gruppens planer 

for 2012, budget for 2012 og fastsættelse af medlemskontingent
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg til bestyrelsen; ledere, unge, civile bestyrelsesmedlemmer, hvor flere 

genopstiller og suppleanter
8. Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden 
i hænde senest 15. februar 2012. Forslag skal være grupperådet i hænde 
senest 1 uge før mødet.

Der vil være aktiviteter for mikroer og børn under mødet.
  
På bestyrelsens vegne
Formand Helle Gammelgaard
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Mikroernes beretning
Grenen havde sin opstart i sommeren 2011, i august/september måned, med 
25 mikrospejdere og 6 ledere.

Programmæssigt har vi grundet aldersniveauet fokuseret på en stor grad leg 
og læring, og en stille introduktion til patruljearbejdet. Mikroerne er inddelt 
i fire patruljer og har ingen PL/PA grundet den manglende erfaring med 
patruljearbejdet. Vi har ud fra tanken om at spejdere i den alder har bedst 
ved relativt korte forløb, valgt at anvende en stor del af korpsets forløb til 
mikroerne. Og dermed afsluttet forløbene med mærker, således at mikroerne 
har noget at stræbe efter under forløbet.

Således har vi i efteråret haft følgende forløb:
Natur, Kniv, Håndværk.

Alle disse er indlært fælles og patruljerne har understøttet hinanden således 
i et forsøg på at formidle ”børn lærer børn” på et tidligt stadie af deres 
spejderalder. Meget af tiden er dog også gået med at snakke om hvordan man 
taler til hinanden, samt at lære hvorledes man er stille og lytter efter.

Vi har været på en enkeltur, med én overnatning, i vores egen hytte. Turen gik 
til hareskoven, hvor mikroerne gik 5 km samt lavede mad over bål.
I foråret skal grenen beskæftige sig med flere forløb samt på en weekendtur 
med to overnatninger, samt deltage på Spejdernes lejr med resten af gruppen, 
dog kun på halv lejr.
Alle mikroer rykker op til minigrenen til sommer. 

Grafik: Trine Jeppesen, DDS
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Miniernes beretning
I 2011 havde vi det største optag af nye minier nogensinde, da ca 30 mikroer 
rykkede op på gruppeturen i januar. Med den store andel af forholdsvist nye 
spejdere, har fokus i år ligget på de basale færdigheder og fortrolighed med 
patruljearbejdet. I tråd med disse planer har vi haft masser af knob,  lært at 
lave ild, taget sav- og knivbevis, bygget med rafter(pioneering) og lært at 
bruge kort og kompas. Denne slags emner har haft den gode sideeffekt at vi 
har kunnet dele flere mærker ud end nogensinde før! På patruljesiden har vi 
med patruljeleder- og assistent møder forsøgt at støtte op om PL/A rollerne og 
generelt arbejdet intensivt med opgaver der løses ude i patruljerne. Vi synes 
klart at denne fokus på det basale spejderarbejde har båret frugt, idet vi nu går 
ind i et nyt år med usædvanligt gode forudsætninger for at lave interssant og 
udfordrende spejderarbejde da fundamentet i den grad er lagt.
Ledermæssigt har vi set en mindre udskiftning idet at Jens og Iben måtte gå 
fra til mikroledelsen hen over sommeren mens Ata kom til ledelsen i efteråret. 

Tak for året der er gået !

Foto: Morten Hatting Voltelen
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Miniernes planer
Grundet at oprykningen i år ligger efter sommerferien får vi lov til at beholde 
de ældste et halvt år mere mens optaget at nye ligeledes udsættes. Dette 
giver plads til at vi kan give os i kast med noget mere avancerede emner 
her til foråret. Endvidere sikrer det en forholdsvist erfaren minigren når vi til 
sommer skal afsted på årets helt store begivenhed: Spejdernes Lejr. Her de 
kommer til at skulle trække på alt hvad de har lært det forgangne år! Trods 
sommerlejrens størrelse 
og længde tror vi på en 
meget høj deltagelse fra 
minigrenen da I er blevet 
SÅ seje ;)

Efter sommerferien vil 
møderne bære præg af 
de mange nye oprykkere 
fra mikroerne. Dette 
betyder dog ikke at de 
gamle spejdere skal kedes 
med nemme emner. Det 
betyder snarere at de vil 
udfordres på en anden 
front – nemlig at lære fra sig og instruere andre. Til spejder er det at instruere 
og hjælpe andre en naturlig forlængelse af læringsprocessen, der er med til 
at udvikle ens kendskab til stoffet, samt bevistheden om at man skal hjælpe 
hinanden og tage ansvar. 
Vi ser frem til at gøre vores allerede seje minier super-mega-kodyltseje i 2012

Med Venlig Spejderhilsen
Mie, Michala, Ata, Lisbeth, Morten og Emil

Foto: Morten Hatting Voltelen
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Juniorernes beretning
For et år siden lovede vi at ”give den gas i 2011” og det må jeg sige at vi har 
gjort! Året har budt spejderne på  30 fantastiske møder og 7 fremragende 
arrangementer. Vi er i juniorledelsen ekstremt stolte over hvordan året er gået 
i Bellahøj 21st Barkings juniorgren :)

Ledersituationen
I foråret 2011 kunne vi byde en ny leder velkommen i juniorgrenen: Birgitte 
(Pudmini). Hun har tidligere været juniorleder i Søndermark gruppe og fik nu 
lyst til at komme og lege med os her i Bellahøj. Det har givet os masser af 
inspiration til spejderarbejdet og der er vist ingen tvivl om at både børn og 
medledere er blevet glade for at få hende ind i grenen:)
Til gengæld måtte vi desværre efter sommerferien sige farvel til Stefan der har 
været leder i juniorgrenen siden 2009. Stefan fik travlt med studierne og måtte 
derfor nedprioritere at være spejderleder. Dog er han stadig aktiv i klanen 
Kilak, så helt væk fra gruppen er han ikke.

Patruljerne og spejderne
I 2011 erkendte vi at der efter oprykningen var behov for en patrulje mere, 
hvorfor vi oprettede grenens 4. patrulje ”Pumaer” – og den holder vi fast i.
Nogle få spejdere er i løbet af året stoppet, men flere nye er også kommet til 
– så vi har alt i alt stadig en stabil spejdergren med stort set ligelig fordeling af 
ind- og udmeldelser og et mindre overtal af drenge i forhold til piger.

Møderne
Møderne i 2011 bød på forløb med fokus på mange af de basale 
spejderfærdigheder, således indledte vi et af årets første møder med en 
spejderudgave af Trivial Pursuit, for at teste vores dygtige juniorer. Som en 
afslutning på året, bad vi til gengæld juniorerne om at producere deres helt 
eget spejder-spil :)
Vi har i 2011 haft sammenrystning af patruljerne som et vores mest markante 
fokus-punkter, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i form af en PL/PA-tur 
samt opgaver og konkurrencer tilpasset den enkelte patrulje. Således fik alle 4 
patruljer i efteråret mulighed for at planlægge et løb for de resterende patruljer. 
Og for lige at gøre det lidt sjovere, deltog lederne som deres egen patrulje, 
”Grå Bande”. På den vis kunne vi gøre det klart for patruljelederne, at vi ikke 
var mødeledere i denne periode – samtidig med at vi illustrerede konceptet 
Turn-out ret fint :) I efteråret trænede vi ydermere opbygning og optænding af 
bål, orientering og forstehjælp.
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Juniorernes beretning

Ture
I foråret opstartede vi et nyt koncept, JuniorHeik, hvor vi efter en enkelt 
overnatning i shelter gav juniorspejderne mulighed for at gå 10, 20 og 30 km. 
Vi havde lagt ruten således at dem, der gik 30 km endte tilbage ved hytten på 
Herbergvejen 4.

I juli måned drog 13 friske spejdere og 5 ledere mod den fynske ø Thurø for 
at holde sommerlejr. Dette blev en mindeværdig uge, hvor de seje spejdere 
blandt andet formåede at sejle hele Thurø rundt i kano på trods af hård blæst 
og dårligt vejr.
For at starte godt op efter sommerferien, valgte vi at sammensætte nye 
patruljer med 2 PA’er i hver og tog i den efterfølgende weekend på en 2-dages 
PL/PA-tur i spejderhytten, hvor vi arbejdede med samarbejdsøvelser og 
mindre dyster.

Måneden derefter holdt vi igen en 2-dages tur i spejderhytten, denne gang 
stod på JuniorBIO da temaet for JuniorTræffet denne gang var Madagascar. 
Så da Bellahøjs juniorer 2 uger derefter tog på Juniortræf på Arresøcentret var 
de 110% inde i temaet ;)

Efter at have trænet orientering med spejderne på nogle møder i september 
og oktober, ønskede vi på vinterturen i november at udfordre spejderne 
yderligere på både orienteringsløb og GPS-løb i skoven. Dette klarede de 
over al forventning, selv det ret besværlige pejlings-natløb. Både spejdere og 
ledere fik i weekenden placeret hver deres geocach (skat, der skal findes vha. 
GPS-koordinater). Hvis I har mod på at lede efter skattene i Geel Skov, kan I 
finde koordinaterne på en af B21B’s geocaching-profiler her: http://b21b.dk/
abc/links
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Juniorernes planer
Morten som også er at finde i mini- og tropsledelsen har været med til 
en del møder i slutningen af 2011 og har nu fast besluttet sig på at blive 
juniorassistent i grenen, primært på de daglige møder. Det er vi meget glade 
for at han har tid og overskud til :)

Patruljerne og spejderne
I januar måned rykkede vi 2 af de ældste juniorer op til Troppen og fik i 
samme ombæring 3 nye juniorer ind fra minigrenen. Med helt nye patruljer i 
februar ønsker vi at styrke vort fokus på patruljesamarbejdet ved at indføre 
en månedlig Turn-out konkurrence. I samme kontekst har vi givet forårets 
juniortur overskriften ”Patruljedysten 2012”. Vi har ingen venteliste og før 
vi når en gren på størrelse med minigrenen, får vi det nok heller ikke. Så vi 
håber at se mange nye spejdere i fremtiden :)

I 2012 planlægger grenen stort set de samme ture som i 2011, blot med 
en juniortur i foråret som en tilføjelse og med JuniorHeiken som et 1-dags 
arrangement. Temaer og destinationer er dog nye og vi ser meget frem til at 
se hvor godt spejderne kommer til at tage imod vores idéer :)

Spejderhilsen
Amalie, Birgitte, Lene, Morten og Mathias
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Året har budt på nye tider i lederstaben. I starten var vi Anna Bojsen, Jesper 
Nielsen og Peter Paluszewski. I løbet af året har vi udvidet med Ann-Katrine 
Andersen, Morten Hatting, Nathalie Holm og Astrid Ahlberg. Til gengæld har vi 
måttet sige farvel til Jesper efter sommerlejren og Anna efter nytåret.
Ledelsen er altså nu på 5 personer, hvilket dog inkluderer folk med andre 
opgaver i gruppen eller deltidsledere.

Vi startede 2011 med at modtage 12 spejdere fra juniorerne. Vi var dermed 28 
spejdere, og oprettede derfor den nye patrulje, Ugler. I løbet af året har vi haft 
enkelte frafald, men også nye spejdere er kommet til udefra.

Møderne i troppen og patruljerne
Tropsmøder
Tropsmøder holder vi en gang om måneden, den første tirsdag i hver 
måned. Alle tropsmøder stater med klarmelding og en sang, og indeholder 
også en leg. Aktiviteterne er typisk udendørs og har som regel en klassisk 
spejderfærdighed som grundlag, ofte pakket ind i nye rammer.

Troppen har også deltaget i de kvartalsvise fælles tropsmøder hos divisionens 
grupper. Vi har således besøgt LersøParkSpejderne, mens vi selv fik besøg i 
sommers til et fælles tropsmøde med Svampebob Firkanttema. 

Patruljemøder
De tre patruljer holder ugentlige møder uden tropsledelsens deltagelse. Ugler 
om tirsdagen, Glenter om onsdagen og Høge om torsdagen. Patruljeleder og 
patruljeassistent planlægger møderne med hjælp fra resten af patruljen og 
gennemfører selv møderne – en af grundtankerne i spejderarbejdet.
Patruljerne har fået nye patruljeleder og assistent i 2011. De har taget 
udfordringen op, for det er en udfordring og lært det hen ad vejen. Det 
har bestemt ikke været lige nemt hele tiden og det har svinget noget for 
patruljerne hvor meget de har fået planlagt. Især har aldersfordelingen været 
en udfordring, da vi har forholdsvis mange af de yngste spejdere. Men som 
året er gået er patruljeleder og assistent blevet bedre og mere sikre og 
patruljerne er vokset i sammenhold og som patrulje. 
Hvor godt det går afhænger meget af hvor travlt PL og PA ellers har det, så 
i perioder har tropsledelsen været mere inde over ved patruljemøderne end 
planlagt.

Troppens beretning
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Radiserne:
Tropsledelsen understøtter patruljeleder og patruljeassistent ved behov. 
Derudover mødes de fast i det der hedder Radisepatruljen. Her snakker vi 
om hvordan det går, hvad der er gået godt og hvordan vi kommer videre hvis 
der er eller har været problemer. Vi hjælper med planlægning af møder og 
ture og tager selv ud og får oplevelser. Radiserne har således bl.a. været på 
tømmerflådetur på Furesøen.

Ture:
Turene i 2011 har budt på både fantasi, klassisk spejderarbejde og 
udfordringer. Gennemsnitligt har lidt over halvdelen af troppens spejdere 
deltaget på turene. Det tal vil vi selvfølgelig gerne have til at stige og til at 
være stabilt på omkring 75 % – eller flere.

Årets højdepunkt var sommerlejren med englændere. Først en uge med 
standlejr på Gillastugan i Sverige, hvor patrujlerne var blandede på tværs af 
landene. Dernæst kom vi hjem til en kæmpe 50 års jubilæumsfest på Holmen, 

Troppens beretning

Foto: Morten Hatting Voltelen
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og ugen efter boede englænderne hos de danske spejdere i en uge, og fik set, 
hvordan livet i København adskiller sig fra London.

Januar: Gruppetur med oprykning.
Februar: Tropstur i sne og is. Turen startede med et patruljeløb fra Værløse 
til Hytten, i frost og sne gennem Hareskoven. Det meste af lørdagen gik med 
madkonkurrencen IPMK, der er en årlig dyst mellem patruljerne i udendørs 
madlavning om vinteren.
April: Tropsturen i april var en klassisk hike-tur, hvor vi gik fra Rungsted Kyst 
til Ganløse og overnattede i bivuak og shelter undervejs. Vi kom hjem med en 
flok seje og trætte spejdere.
Maj: Divisionsturnering på Egemosen med kamp mellem de skotske klaner. 
Patruljerne var fint repræsenteret og gjorde en god indsats. Det var ganske få 
point der adskilte Ugler fra at have snuppet førstepladsen.
Radisetur til Helge Å. Radiserne var i det dejligste vejr på kanotur i Pinsen.
Juni: Radisetur i tømmerflåde på Furesøen.
Juli/August: Sommerlejr i Sverige med englænderne. En uge på lejr hvor vi 
bl.a. byggede dansk lejrplads, var på hejk og holdt Western da. Og en uge 
med home hospitality hjemme med de engelske spejdere boende hos de 
danske. To rigtig gode uger hvor mange venskaber blev knyttet.
September: Tropstur på safari til Afrika. Vi var på løvejagt og fik spist afrikansk 
mad samtidig med at vi fik dyrket vores evner til orientering.
Oktober: Plan kurser i efterårsferien, hvor rigtig mange storspejdere deltog.
Glenter, Høge og Ugler var på patruljetur med Halloweentema i en alt for lille 
hytte  ved Hareskoven.
November: Spejdertræf desværre aflyst, men der var fællestropsmøde hos 
LersøPark i stedet.

Dette var en kort beskrivelse af vores spejderår i Troppen. Vil du vide mere, så 
spørg os endelig.

Storspejderhilsner fra

Jesper, Anna, AK, Morten, Nathalie, Astrid og Peter

Troppens beretning
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Med to oprykkere efter nytår og endnu flere til sommer forventer vi at der 
bliver rykket rundt og udvidet med endnu en patrulje til sommer.

At være så mange spejdere og tre/fire patruljer giver gode muligheder for at 
lave rigtig tropsspejderarbejde, hvor spejderne arbejder selvstændigt i og med 
deres patrulje. Dette ser vi frem til at dyrke og udvikle, så vi har levedygtige 
patruljer langt ud i fremtiden.

Foråret udgøres netop af DITEVS, troppens patruljekonkurrence, som giver 
patruljerne en ekstra motivation for at yde deres bedste og udfordre hinanden.

Patruljerne skal støttes og hjælpes til at komme på patruljetur, allerhelst to 
gange i løbet af 2012.

Årets sommerlejr er Spejdernes lejr 2012, hvor spejdere fra alle korps i 
Danmark er med. Det bliver en kæmpe lejr, hvor tropsspejderne især kommer 
til at mærke hvad det er de er en del af.

Det er planen fortsat at deltage i divisionens arrangementer, 
spejderdivisionsturnering og spejdertræf og de kvartalsvise tropsmøder hos 
de forskellige grupper i divisionen. Ligesom vi arbejder på at alle spejdere 
kommer af sted på Plan i efterårsferien.

Og så skal 2012 selvfølgelig være fuld af leg, sjov og store oplevelser.

Vi glæder os til et nyt år

AK, Morten, Nathalie, Astrid og Peter

Troppens planer
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Sirius II’s beretning
2011 blev året hvor Sirius II havde deres første (kodylt sjove) kollektivuge, det 
blev året hvor Rocco Bear fyldte 5 år og det blev året hvor klanen præsterede 
at spise sushi i næsten 4 timer i et sovemonster på Gillastugan…

Sirius II deltog på ekstremt mange ture og arrangementer i løbet af året, heraf 
nævner vi de største og vigtigste:

Fastelavn med Forældre For Fred satte efter gruppeturen året i gang. Her 
hjalp frivillige seniorer Forældre For Fred med at sætte fastelavnstønder op til 
glæde for flere hundrede glade og udklædte børn fra lokalområdet.

En måned senere indtog Sirius Herbergvejen 4 til klanens historisk første 
årlige kollektivuge. Her boede klanmedlemmerne sammen med Rocco Bear 
i hytten. Det bagerste lokale blev lavet om til et kæmpe stort soveværelse, 
kontoret til et walk-in-closet og tropslokalet tv-stue med store sofaer. 
Ugen ”coolminerede” med et brag af en kollektivfest for både klanen og en 
masse andre friske spejdere fra hele landet. 

Foto: Morten Hatting Voltelen
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Sirius II’s beretning
I april tog ca. 1/3 af klanen med på DDS’ seniorindsparks-event REFLEKS. 
På dette arrangement snakkede vi om WOSM’s (Verdensorganisationen for 
spejderbevægelsen) værdier Duty to Self, Duty to Others og Duty to God. 
Ud over teoretisk værdisnak tog vi sammen med de 300 andre seniorer 
ud i Odense og lavede nogle fede aktiviteter på plejehjem, i skove og for 
udviklingshæmmede børn. Kort derefter deltog klanen med to biler på Oak 
City Raclly. Resultatet deraf skal vist ikke uddybes synderligt.
Inden vi drog på sommerlejr med vores engelske venskabsgruppe, tog klanen 
på Skovtur i Dyrehaven og til Aqua-koncert i Tivoli – Det var sjooovt :)

På sommerlejren drog vi til Gillastugan i Sverige og lærte en masse af vores 
spejderfærdigheder fra os til de engelske Rovere. Behøver det nævnes at vi 
havde en helt igennem fantalastisk og hygsom uge? I august måned viste 
Sirius II deres skønne ansigter i Søndermarken til Bøfaften og måneden efter 
drog en lille flok på Nathejk for at jage en masse tropsspejdere.

Efterårsferien betyder for mange spejdere ”Efterårskursus”. Og for Sirius II 
foregik dette års kursus på Forlev Spejdercenter. Her var der kranbyggere, 
Pulenisser og flere hundrede andre spejdere i skovene nær Skanderborg. 
Vores nybyggede materialevogne (lavet i foråret) viste sig her at være ret 
smarte at have med, når man skulle bo i Sovemonster med en masse andre 
klaner.

På årets seniortræf i november, trak klanens medlemmer i deres fineste 
landsmandskluns og bød til dans på Egemosens marker. Selvom de 2 
deltagende sjak, gav den max gas på hele træffet, var det desværre ikke nok 
til at vinde – men er det ikke også lige meget når man har det kanon skægt? 
We think so :)

Alt i alt har vi haft et kanon aktivt og skægt år og mon ikke vi følger trop i 
2012?
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Sirius II’s planer
Flere har i klanen udvist interesse for nogle af de større løb i korpset, så 
allerede i januar er 3 sjak á 4-5 Sirius-spejdere gået i gang med foropgaver 
til Apokalypseløbet. Hvis foropgaverne (hjemmelavede sækkepiber) er bedre 
end de andre deltagende sjak, er der chance for at vi kan bruge en weekend 
i marts på at rende rundt efter tropsspejdere på de Fynske marker og 
landeveje.

I løbet af året kan det desuden være at klanen tager på en del af disse ture:

Hvad møderne angår fortsætter vi med at lave en masse forskellige 
sjakprojekter, blandt andet har Ata udvist interesse i at lære minispejd – og det 
kan der måske også være andre, der har brug for når det kommer til stykket :)

Som klanen hele tiden er i forandring, er det svært at sige helt præcist hvad 
der sker i klanen om et år, hvilke ture vi ender på og hvor dumt vi kommer til at 
opføre os. Men usikkerheden om hvad året kommer til at byde os er netop en 
af de ting, der kan give klanmedlemmerne blod på tanden.

Spejderhilsen
Kristian, Nathalie og Mathias
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Kilaks beretning
I 2011 har Kilak etableret sig som en selvstændig gren i gruppen. Dette er 
først resulteret i en række succesfulde aktiviteter på gruppeturen for både de 
medlemmer der er ledere og ikke-ledere. Den etablerede struktur for klanen, 
har også ført til, at undertegnet formelt er blevet klanleder, og dedikerer tid til 
dette. Foråret har også indeholdt vigtige fremskridt for spilsjakket som er et af 
de mest innovative centre for udviklingen af brætspil i kæmpeformat i landet. 
Innovation indenfor lejraggregater er også blevet fremvist i mekaniksjakket, 
som fremviste sine produkter på sommerlejren. Oak City var også en stor 
succes. Ved brug af tilskårne cykelstel byggede klanen sin bil fra bunden uden 
brug af finansielle ressourcer. 
Forårets innovative idegenerering blev også flittigt brugt på sommerlejren med 
specialudviklet køkkenbord, kaffebrygger, fiskeaggregater, kanoer og bord/
gulvplader. Med et mandtal på 5 fik Kilak også vist sig frem som en unik gren, 
og asylcenter for trætte tropsledere, men vigtigst af alt: Sejere end alle de 
andre.
Efteråret har også været givtigt med vægklatring, historieskrivning, og 
generel råhygge. Med tilføjelsen af Michala og Jesper B er vi også forøget 
en smule i størrelse. Klanen har i denne periode også arbejdet på at få den 
første dedikerede Kilaktur op at stå, som går i luften til februar. Det nye 
år byder derved på flere gode oplevelser, og disse skulle der gerne være 
mange af. Nogle af de ting, som klanen bør arbejde videre med er mere 
oplevelsesorienterede aktiviteter, hvor vi prøver at komme ud af huset og 
afprøver nyt og anderledes. Dette vil forhåbentligt resultere i en endnu sjovere 
og mere innovativ sommerlejr i 2012.
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GL Beretning
I det forgangne år har der været fokus på at gøre gruppen mere synlig i
lokalområdet, der er blevet arbejdet på flere fronter sammen med bestyrelsen
og resten af ledergruppen.

I august blev arrangeret en Natur- og Mad-dag, hvor børn og unge udenfor
gruppen blev inviteret på spejderløb via Brønshøj-Husum Avisen. 
Arrangementet blev gennemført med støtte fra Brønshøj-Husum lokaludvalg. 
Umiddelbart efter blev den sidste Gruppedag i Bellahøj afholdt, begge dele 
med god deltagelse.
Yderligere har Bellahøj været repræsenteret ved Fastelavn på Brønshøj Torv
samt 2700 Kulturdag. Alle disse arrangementer har været præget af særdeles
flot deltagelse og opbakning fra gruppens ledere og assistenter.

Internt i gruppen har Gruppelederne planlagt og arrangeret de to faste
visions-arrangementer for bestyrelse og ledere, nemlig 
Gruppeudviklingsweekend i foråret samt et møde i november, hvor 
bestyrelsen og alle gruppens ledere bl.a. talte om opgaver og arbejdsfordeling 
samt Bellahøjs Gruppeudviklingsplan for 2012. Lederne fik mulighed 
for at høre et foredrag om børnepsykologi i foråret, og få en snak med 
oplægsholderen efterfølgende. Herudover har der været en Gruppeleder 
involveret i Gruppeturen i januar, der er holdt leder- seniorhygge i februar og 
gennemført (forhåbentlig) forbedringer i gruppens oprykningsprocedurer og 
spejdermaterialer.

2011 blev desuden året, der startede med en for spejdergrupper og dermed
Bellahøj 21st Barking truende revision af Folkeoplysningsloven.

Bestyrelse og GLer gik sammen om at sende brev til den daværende 
undervisningsminister, og sammen med mange andre henvendelser i samme 
ånd fra beslægtede foreninger, blev resultatet, at lovændringen ikke berøvede 
os minimumsgrænsen for tilskud. Skønt!
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Gruppeledernes planer lægger kurs for, hvordan gruppelederne vil udfordre 
og udvikle lederne i 2012. Samtidig indeholder planerne også enkelte 
spejdermæssige udfordringer for det kommende år. Alt i alt emner der skal 
være med til at gøre det mere spændende at være leder og i sidste ende give 
endnu bedre spejderarbejde

For 2012 har vi følgende planer:
• Den traditionsrige Gruppeudviklingsweekend (tidligere kendt som ledertur) 

kommer i foråret med et væld af spændende aktiviteter
• 2012 bliver forhåbentlig også året hvor gruppelederne når en tur rundt og 

for snakket lederne i alle grene om deres planer og ønsker for fremtiden, 
inklusiv kursus- og uddannelsesplaner for de enkelte ledere

• Ny og genopfundet gruppe- og oprykningstur i August
• En sommerlejr ud over det sædvanlige til Holstebro for flere mennesker 

end nogen sinde
• Herudover et par udfordringer med nogle grenledelser som ser ud til at 

kunne få nogle lederomskiftninger med tilhørende udfordringer med at få 
nye og eksisterende mennesker til at samarbejde på nye måder

Alt i alt lover det et interessant og spændende 2012 som vi kun kan se frem til. 
Vi håber det bliver godt!

Spejderhilsner

Gruppelederne

GL Planer

Grafik: DDS
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Bestyrelsens beretning
Med et medlemstal på 145 er vi en gruppe i fremgang. En fremgang fordi lederne 
lægger et stort stykke arbejde i gruppen. De ugentlige møder med spejderne, 
planlægningsmøder, weekendture, deltagelse i kurser samt divisionsarbejde og 
ikke at glemme sommerlejren. Men uden spejdere ingen gruppe, så en stor tak 
skal også lyde til jer forældre, der hver uge sender jeres børn til spejdermøde, 
kigger med over skulderen når rygsækken skal pakkes til en weekendtur og 
affinder sig med røglugtende spejdere, kort sagt bakker op om gruppen.
For opbakning er der brug for til arbejdsdag, hyttevagtsordning, kørsel af 
materialer til ture, juleafslutning udvalgsarbejde og bestyrelsesarbejde. Alt det 
der gør en gruppe velfungerende.

Et tilbageblik på året viser en aktiv bestyrelse. Der har været afholdt 
bestyrelsesmøder ca. hver andet måned, ”sommerafslutnings-bestyrelsesmøde” 
med gruppens ledere og seniorer og deltagelse på gruppeudviklingsdag. 
Planlægning af 2 arbejdsdage, gruppedag, en leder-og bestyrelsesdag og ikke 
mindst juleafslutningen. (hvor ønske om en større hytte giver mening)    
Gruppen har i denne periode valgt at være mere synlig udadtil. Bl.a. ved 
deltagelse i fastelavnsarrangement på Brønshøj Torv, 2700Kuturdag i juni og 
Naturdagen. Dette for at gøre flere opmærksomme på vores situation med 
hytten og et ønske om flere medlemmer.

Fundraisingudvalget søgte før sommerferien om tilskud til opstart af mikrogrenen. 
Det resulterede i et tilskud på ca. 58.000 kr. til bl.a. materialer, telte og borde fra 
Udviklingspuljen i Københavns Kommune. 
Tilskud til afholdes af Naturdag for områdes børn, fik vi fra Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg bydelspulje ca. 15.000 kr. Blev afholdt i forbindelse med 
gruppedagen i august. 
Af budgettet ses at vi er en gruppe med mange aktiviteter og ture. Hvilket gerne 
skal fortsætte.
 
Foruden sommerlejre blev der også afholdt 50 års jubilæum sammen med de 
engelske spejdere og ikke mindst gamle medlemmer. En dejlig dag på Holmen, 
planlagt af medlemmer af bestyrelsen, ledere og tidligere medlemmer af 
gruppen.

Vores situation med hytten arbejdes der meget med. Det sker via vores 
hytteudvalg. Se indlæg i Totempælen vedr. dette skrevet af Louise Lundby 
Christensen.
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Bestyrelsen er løbende blevet informeret om arbejdet i grenene og har deltaget 
i ideudveksling sammen med lederne. Hvad er vores røde tråd, skal vi være 300 
medlemmer eller skal vi have mere adventurspejd i alle grene? Emnerne har 
været mange og spændende. Flere ligger til grund for gruppens udviklingsplan. 
Bestyrelsen har i foråret haft 5 repræsentanter med på divisionsrådsmødet, 
generalforsamling for alle grupperne i divisionen. Til Korpsrådsmødet var der 3 
deltagere fra gruppen. 
 
Planerne for det kommende år er bl.a. deltagelse i GLBDT (divisionsturnering 
for ledere og bestyrelse) Landslotteriet og ikke mindst arbejdet med hytten-
situationen.  Og ikke at glemme gruppens deltagelse på Lejr2012.

På bestyrelsens vegne
Helle Gammelgaard

Bestyrelsens beretning

Grafik: Trine Jeppesen, DDS
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Mål
• 3-5 års “karriereplan”. Kommer vi til at mangle ledere?
• 75% deltagelse fra alle grene på Spejdernes Lejr 2012
• De fysiske og økonomiske rammer skal være så vi kan lave aktiviteter og 

lejre uden at det er et problem
• Reviderer vores samarbejde med englænderne – samme antal år mellem 

besøg / anden form
• God, sund og lækker mad
• At gruppen bliver mere miljø- og klimabevidste. Herunder gør børnene 

mere opmærksomme på at vælge og prioritere klimavenligt

Udviklingsperiode
Grupperådsmøde 2012 til Grupperådsmøde 2013

Møder
Flere bestyrelses- og fællesledermøder vil indeholder opfølgningspunkter til 
udviklingsplanen

3-5 års “karriereplan”. Kommer vi til at mangle ledere

Formål
Afdække uddannelsesønsker og behov samt fremtidsplaner for ledere og 
lederinteresserede i gruppen, sådan at vi også er klar til fremtiden

Ansvarlige
Gruppelederne

Aktiviteter
Gruppelederne vil tage det med på møder

Udviklingsplan
Overordnet

Indsatsområde 1
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Udviklingsplan

75% deltagelse fra alle grene på Spejdernes Lejr 2012

Formål
Sikre så mange af vores medlemmer som muligt et brag af en oplevelse

Ansvarlige
Grenlederne

Aktiviteter
Løbende snak på grenmøderne om sommerlejr og hvorfor det er ekstra godt i 
år

Periode
Frem til Juli

De fysiske og økonomiske rammer skal være så vi kan lave aktiviteter og lejre 
uden at det er et problem

Formål
Sikre at vi har mulighed for at lave det kvalitetsrige spejderarbejde vi ønsker

Ansvarlige
Bestyrelsen

Aktiviteter
• Holde øje med nye lovgivningstiltag der kan underminere økonomien.
• Sikre at vi altid har et sted at holde møde
• Interaktioner med offentlige og andre myndigheder
• Tage initiativ til lodseddelsalg, juletræssalg og lignende pengeskabende 

initiativer

Indsatsområde 2

Indsatsområde 3
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Revidere vores samarbejde med englænderne – samme antal år mellem 
besøg / anden form

Formål
Sikre at vi samlet set giver spejderne i de aldersgrupper der er indvolveret i 
englænderlejre det samlede bedste spejdertilbud

Ansvarlige
Tropsledelsen

Aktiviteter
Snakke med spejdere, ledere og forældre om hvad der er godt og kunne 
forbedres

God, sund og lækker mad

Formål
Sikre at vi fortsat har gode, sunde og glade spejdere og at de lærer selv at 
fastholde sådan en tilstand

Ansvarlige
Bestyrelsen og grenledelserne

Aktiviteter
• Bestyrelsen skal fastlægge økonomiske rammer for eventuelle merudgifter 

til ture under dette punkt
• Grenledelserne skal stå for den praktiske udførsel, også med at finde 

ideer til at nå målet der ikke kræver ekstra udgifter

Udviklingsplan
Indsatsområde 4

Indsatsområde 5
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Udviklingsplan

At gruppen bliver mere miljø- og klimabevidste. Herunder gør børnene mere 
opmærksomme på at vælge og prioritere klimavenligt

Formål
Sørge for at Jorden bliver en anelse bedre når vi en dag forlader den end den 
var da vi startede på den. Herunder sikre at alle spejderne også er med til 
dette

Ansvarlige
Gruppe- og grenledelserne
Bestyrelsen

Aktiviteter
• Bestyrelsen skal fastlægge økonomiske rammer for dette og sikre at 

hytten også bliver bedre inden for dette område
• Gruppe- og Grenledelserne skal stå for den at sørge for at spejderne er 

med i processen

Indsatsområde 6

Grafik: Trine Jeppesen, DDS
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Resultatopgørelse 2011 samt Budget 2012
Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 2 af 9

Status pr. 1. Januar 2012

AKTIVER Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

0,8 Kassebeholdning 579,50
10,0 Girokonto 13.047,25
17,6 Nordea, Checkkonto 33.952,62
12,4 Nordea, PlusKonto 72.979,23
-4,5 Vedrører Skippers fond -5.046,06 67.933,17
27,3 Tilgodehavende, kontingent m.v. 28.970,00
3,0 Inventar og materiel 3.000,00
0,0 Hytte & Grund 1,00

66,6 AKTIVER I ALT 147.483,54

PASSIVER

13,6 Forudbetalinger/skyldige omk. 30.201,70

Gruppens formue:
50,6 Saldo ved årets begyndelse 52.988,48 53,0 117,3

Årets resultat:
432,0 Indtægter 503.257,34 439,8 508,4

-429,6 Udgifter -438.963,98 117.281,84 -439,1 -512,1

66,6 PASSIVER I ALT 147.483,54 53,7 113,6
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Resultatopgørelse 2011 samt Budget 2012
Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 3 af 9

INDTÆGTER

Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
42,2 Mini 71.799,00
31,2 Junior 43.143,00
28,9 Spejder 46.300,00
27,9 Sirius 26.075,00
16,5 Mikro 21.900,00
1,1 Kilak 7.185,00
1,7 Bell Bar 1.450,00
3,2 Ledere m.v. 2.900,00

152,70 I alt 220.752,00 196,0 210,0

Deltagerbetaling 
til ture og lejre:

10,3 Mini 13.000,00 12,5 30,8
7,2 Junior 14.000,00 25,0 18,5

37,2 Spejder 45.468,30 22,0 27,2
24,9 Sirius 26.101,44 19,5 24,6
0,0 Mikro 0,00 0,0 7,0
0,0 Kilak 5.700,00 0,0 6,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
7,7 Fællesture 0,00 0,0 0,0

87,30 I alt 104.269,74 79,0 114,1

Offentlige tilskud:
37,6 Deltagertilskud 36.800,00 36,8 43,5
5,0 Regulering foregående år 11.532,00 2,5 0,0

42,3 Driftstilskud (egen hytte) 52.968,75 52,9 44,3
9,1 Regulering foregående år 2.309,00 0,0 0,0

40,2 Hyttelejer (week-end & lejre) 37.500,00 37,5 44,5
21,9 Regulering foregående år 7.452,25 9,0 0,0
33,8 Kursustilskud 29.673,60 24,0 30,0

189,90 I alt 178.235,60 162,7 162,3

0,0 Renter 0,00 0,1 0,0

Diverse:
2,0 Skippers Fond 0,00 2,0 2,0
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Resultatopgørelse 2011 samt Budget 2012

Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 3 af 9

INDTÆGTER

Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
42,2 Mini 71.799,00
31,2 Junior 43.143,00
28,9 Spejder 46.300,00
27,9 Sirius 26.075,00
16,5 Mikro 21.900,00
1,1 Kilak 7.185,00
1,7 Bell Bar 1.450,00
3,2 Ledere m.v. 2.900,00

152,70 I alt 220.752,00 196,0 210,0

Deltagerbetaling 
til ture og lejre:

10,3 Mini 13.000,00 12,5 30,8
7,2 Junior 14.000,00 25,0 18,5

37,2 Spejder 45.468,30 22,0 27,2
24,9 Sirius 26.101,44 19,5 24,6
0,0 Mikro 0,00 0,0 7,0
0,0 Kilak 5.700,00 0,0 6,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
7,7 Fællesture 0,00 0,0 0,0

87,30 I alt 104.269,74 79,0 114,1

Offentlige tilskud:
37,6 Deltagertilskud 36.800,00 36,8 43,5
5,0 Regulering foregående år 11.532,00 2,5 0,0

42,3 Driftstilskud (egen hytte) 52.968,75 52,9 44,3
9,1 Regulering foregående år 2.309,00 0,0 0,0

40,2 Hyttelejer (week-end & lejre) 37.500,00 37,5 44,5
21,9 Regulering foregående år 7.452,25 9,0 0,0
33,8 Kursustilskud 29.673,60 24,0 30,0

189,90 I alt 178.235,60 162,7 162,3

0,0 Renter 0,00 0,1 0,0

Diverse:
2,0 Skippers Fond 0,00 2,0 2,0

Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 4 af 9

0,0 DDS Landslotteri 0,00 0,0 20,0
Fondsansøgninger:

0,0 Brønshøj-Husum Lokalråd 14.450,00
0,0 Anvendt til Natur-Mad-dag -14.450,00 0,00 0,0 0,0
0,0 Kbh.Kom.Projekt Mikrostart 53.850,00
0,0 Anvendt til indkøb -53.850,00 0,00 0,0 0,0

2,00 I alt 0,00 2,0 22,0

301,40 INDTÆGTER I ALT 503.257,34 439,8 508,4
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Resultatopgørelse 2011 samt Budget 2012
Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 5 af 9

UDGIFTER

Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

33,6 Korpskontingent 41.506,75 42,0 45,0
10,1 Divisionskontingent 12.570,00 13,0 15,0

Møder/materialer:
4,9 Mini 8.180,80 6,0 6,0
2,9 Junior 4.719,60 4,0 5,0
3,5 Spejder 3.713,35 3,5 4,0
1,0 Sirius 3.255,30 4,0 5,0
1,1 Mikro 1.760,35 0,0 3,0
0,0 Kilak 0,00 0,0 0,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0

-0,6 Bellahøj Show Team -123,00 0,0 0,0
2,7 Bestyrelsesmøder m.v. 3.535,11 3,0 3,5
3,4 Fællesmøder 7.609,90 5,0 5,0

18,90 I alt 32.651,41 25,5 31,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,3 Mini 8.448,38 12,5 10,0
8,8 Junior 9.767,03 17,0 15,0
3,3 Spejder 13.114,31 21,5 20,0

11,4 Sirius 11.442,43 10,0 15,0
0,4 Mikro 2.348,92 0,0 5,0
0,0 Kilak 725,00 0,0 0,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
4,1 Fællesture 7.811,33 12,0 15,0

35,30 I alt 53.657,40 73,0 80,0

Ture & lejre, deltagerbetalt
9,2 Mini 10.362,84 12,5 30,0
4,7 Junior 12.339,40 25,0 20,0

41,4 Spejder 47.005,10 22,0 30,0
23,9 Sirius 20.051,72 19,5 25,0
0,0 Mikro 0,00 0,0 10,0
0,0 Kilak 5.369,94 0,0 8,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
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Resultatopgørelse 2011 samt Budget 2012

Bellahøj 21st Barkings Resultatopgørelse for 2011 samt Budget for 2012 1/24/12

Side 5 af 9

UDGIFTER

Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

33,6 Korpskontingent 41.506,75 42,0 45,0
10,1 Divisionskontingent 12.570,00 13,0 15,0

Møder/materialer:
4,9 Mini 8.180,80 6,0 6,0
2,9 Junior 4.719,60 4,0 5,0
3,5 Spejder 3.713,35 3,5 4,0
1,0 Sirius 3.255,30 4,0 5,0
1,1 Mikro 1.760,35 0,0 3,0
0,0 Kilak 0,00 0,0 0,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0

-0,6 Bellahøj Show Team -123,00 0,0 0,0
2,7 Bestyrelsesmøder m.v. 3.535,11 3,0 3,5
3,4 Fællesmøder 7.609,90 5,0 5,0

18,90 I alt 32.651,41 25,5 31,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,3 Mini 8.448,38 12,5 10,0
8,8 Junior 9.767,03 17,0 15,0
3,3 Spejder 13.114,31 21,5 20,0

11,4 Sirius 11.442,43 10,0 15,0
0,4 Mikro 2.348,92 0,0 5,0
0,0 Kilak 725,00 0,0 0,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
4,1 Fællesture 7.811,33 12,0 15,0

35,30 I alt 53.657,40 73,0 80,0

Ture & lejre, deltagerbetalt
9,2 Mini 10.362,84 12,5 30,0
4,7 Junior 12.339,40 25,0 20,0

41,4 Spejder 47.005,10 22,0 30,0
23,9 Sirius 20.051,72 19,5 25,0
0,0 Mikro 0,00 0,0 10,0
0,0 Kilak 5.369,94 0,0 8,0
0,0 Bell Bar 0,00 0,0 0,0
0,0 Ledere/hjælpere m.v. 0,00 0,0 0,0
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6,1 Fællesture 0,00 0,0 10,0
85,30 I alt 95.129,00 79,0 133,0

10,0 Englændersommerlejr 0,00 5,0 0,0
0,0 Jubilæumsfest -807,39 5,0 0,0
7,1 Lederarrangementer 5.607,16 5,0 5,0

45,7 Kurser 37.369,22 30,0 35,0

0,9 Totempælen 4.877,91 3,0 10,0
4,4 Porto 3.594,00 7,0 4,5
2,6 Administration/gebyrer 2.842,15 3,0 3,0
0,3 Gaver 6.081,60 1,0 1,5

63,5 Refunderbar leje af fremmede hytter 49.095,42 40,0 40,0

Lokaleudgifter vedr. egen hytte:
0,6 Leje 625,00 0,6 0,6
0,5 Skatter 474,25 1,0 1,0
4,4 Vand & Renovation 10.202,84 6,0 10,0

14,3 Forsikringer 15.830,25 16,0 17,0
45,2 Vedligeholdelse 108,38 20,0 10,0
8,7 Rengøring 13.384,80 17,0 17,0

25,1 Varme & Lys (El) 32.873,88 25,0 30,0
2,1 Telefon/IT 2.028,00 2,0 2,0
8,8 Diverse 4.055,69 5,0 6,0

109,70 I alt 79.583,09 92,6 93,6

2,2 Materielindkøb (telte o.lign.) 15.206,26 15,0 15,0

429,60 UDGIFTER I ALT 438.963,98 439,1 512,1
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SKIPPERS FOND

Regnskab Budget Budget
2010 2011 2011 2012
T.kr. kr. T.kr. T.kr.

15,7 Saldo ved årets begyndelse 14.204,51 14,2 14,8
0,5 Renter 645,55 0,5 0,5

-0,1 Depotgebyr -50,00 -0,1 -0,1
-2,0 Tilskud til gruppen 0,00 -2,0 -2,0
14,2 I alt 14.800,06 12,6 13,2

Obligationsbeholdning:
5% Danske Statslån, nom. Kr. 10.000,00

sat til anskaffelsespris 9.754,00

Indestående på konto 5.046,06

I alt 14.800,06
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Brønshøj, d. 20. Januar 2012

Bestyrelsesformand Kasserer Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Leder i bestyrelsen Leder i bestyrelsen Leder i bestyrelsen

Leder i bestyrelsen Leder i bestyrelsen Leder i bestyrelsen

Leder i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen Ung i bestyrelsen

Godkendelse af                                                            
Resultatopgørelse for 2011 samt Budget 2012
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Revisionspåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret resultatopgørelse
og balance - både for gruppen og Skippers Fond.

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået gruppens bogføring, ligesom jeg
har kontrolleret, at kasse-, bank- og girobeholdningerne er til stede, og at den opførte
gæld til pengeinstitut og kreditforening er opført i overensstemmelse med oplysninger
fra disse.

Min revision omfatter såvel den rent regnskabsmæssige kontrol af gruppens regnskab
som sammenhængen med de fra Folkeoplysningssekretariatet modtagne tilskud.

Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps' revisionsinstruks.

Revisor

Godkendt på grupperådsmødet d. 
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Vi håber at du vil 
være med at til at 

bære gruppen fremad 
ved at støtte op om 
Grupperådsmødet 

onsdag den 29. februar kl. 
18-20 på Herbergvejen 4, 

2700 Brønshøj.

Vi ses!

Grafik: Trine Jeppesen, DDS
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