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Kom og oplev spejderlivet i B21B
Søndag d. 28. februar kl 13-17

BellaSpejd er dagen hvor I forældre kan være med til spejderaktiviteter sammen 
med jeres børn - planlagt og udført af spejderne selv. Samtidig får I mulighed 
for at høre om gruppens planer og udfordringer – samt at påvirke jeres børns 
spejderfremtid.

Vi mødes kl. 13 ved Pilegården hvorefter der vil være et lille løb i området (husk 
tøj efter vejret). Derefter er der Grupperådsmøde på Pilegården. Under mødet 
bliver børnene underholdt i Rytterskolen.

Det er vigtigt, at I møder op sammen med jeres spejderbørn (og evt. deres 
søskende), så vi alle får en god oplevelse, og at så mange forældre som muligt 
deltager i Grupperådsmødet bagefter.  Vi skal både være ude og inde så husk tøj 
efter vejrudsigten. Alle børn der kommer får et BellaSpejd-mærke til uniformen.

Tilmelder I jer inden d. 19. februar på b21b.dk/bellaspejd2016, er dit barn sikret 
et af de eftertragtede BellaSpejd-mærker og vi kan love at der vil være nok kaffe 
til forældrene.

BellaSpejd
BellaSpejd 2016

Søndag d. 28. februar - K
l. 1

3-1
7
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Hermed indkaldelse til Bellahøj 21st Barkings årlige grupperådsmøde – 
generalforsamling – der afholdes i forlængelse af BellaSpejd.

Søndag d. 28. februar 2016 kl. 15 – 17
Pilegården, Brønshøjvej 17, 2700 Brønshøj - lokale 6

Grupperådet består af medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer 
under 18 år og bestyrelsen. Alle der har interesse i Bellahøj kan deltage i 
grupperådsmødet. Vi skal høre om de kommende planer for grenene, godkende 
gruppens regnskab og budget, samt vælge medlemmer til bestyrelsen, revisor, 
Divisionråd og Korpsråd. Endvidere vil der være en fremlæggelse af status på 
opførelse af gruppens nye spejderhus. Under mødet vil der være aktiviteter for 
spejdere og søskende ved Rytterskolen

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2015 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Herunder gruppens planer for 

2016
6. Vedtagelse af budget for 2016, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg til bestyrelsen; ledere, mindst en gruppeleder, unge, civile 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af B21B’s to repræsentanter til Korpsrådet
10. Valg af B21B’s fem repræsentanter til Divisionsrådet
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
12. Evt.

Ved dette grupperådsmøde er der nuværende medlemmer der genopstiller og der 
skal vælges nye. Er du interesseret i B21B’s bestyrelsesarbejde, Divisionsråd og 
Korpsråd, er du velkommen til at kontakte GL Iben Bruun-Aamodt (tlf. 22 76 86 
63) eller BSF Helle Gammelgaard (tlf. 21 60 88 41) for at høre mere om arbejdet. 
Det er også muligt at være aktiv i et af gruppens andre udvalg, pt. Hyttevagter, 
Juletræssalgudvalg og Hytteudvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før mødet. Forslagene skal være Grupperådet i hænde 
senest 1 uge inden mødet.

Grupperådsmøde d. 28/2
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Spejderlivet i b21b

I efteråret 2015 spurgte vi gruppens medlemmer om deres oplevelser med 
Bellahøj 21st Barking. Dette har givet os en unik mulighed for at forstå hvordan 
vores tilgang til spejderarbejdet opleves af både medlemmer, forældre og 
ledere. Der skal således lyde et kæmpe tak til jer, der har valgt at svare på 
spørgeskemaet! Her får I et indblik i nogle af de karaktertræk der kom til udtryk i 
besvarelserne.

Først lidt om analysen
Vi modtog i alt 138 besvarelser - hvoraf 65% var fra spejderne selv. Herunder ser I 
et lille overblik over fordeling.

Figur 1: Kønsfordeling af 
respondenter.
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Figur 2: Respondenter fordelt 
på grene og roller i gruppen.
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DernAEst lidt generelle betragtninger
Vi bad alle om at sætte ord på spejderlivet i Bellahøj 21st Barking. Det har vi 
forsøgt at visualisere her hvor størrelsen af ordene repræsenterer hvor ofte de 
blev nævnt. Det er særligt interessant her at bemærke at gruppen opleves som 
professionel, udviklende, god og omsorgsfuld. Dette er alle værdier vi værdsætter 
højt at blive sat i forbindelse med. Tak for de fine ord :)

En fortid i spejderverdenen
Ud af 37 forældre-besvarelser er der en overraskende stor procentdel der har en 
fortid i spejderbevægelsen. Over halvdelen har tidligere været spejdere og knap 
⅓ er “nye” indenfor spejderverdenen. Dette vidner om at spejder-livet for mange 
ikke nødvendigvis er en engangsfornøjelse. Samtidig er det relevant for os som 
gruppe at huske at invitere de nye godt ind i spejderverdenen.

Spejderlivet i b21b

Figur 3: Overblik over ord 
som spejdergruppens sættes i 

forbindelse med.
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Spejderlivet i b21b
Har du selv vAEret spejder (DDS/ FDF/ FPF/ KFUM mv.)?

Nej

Ja

er stadig aktiv indenfor
spejderbevAEgelsen

51%

33%

16%

Tryghed til Lederne
Generelt er der en stor tryghed ved lederne fra forældrenes side. Lederne 
opleves som imødekommende og kompetente, hvilket giver indtryk af aldeles 
velstrukturerede grenledelser.
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Presser mit barn for meget

Glemsomme

Dårlige til at give informationer

Forvirrede

Jeg kender ikke mit barns ledere eller har aldrig talt med dem

Gode til at lAEre fra sig

Meddelsomme

Gode til at give informationer

Gode til at udfordre mine børn

Til at stole på

Kompetente

Imødekommende

Jeg er helt tryg ved mit barns ledere

Figur 5: Hvordan forældrene oplever lederne.

Figur 4: Forældrenes relationer til 
spejderbevægelsen. De svarede på 
spørgsmålet: “Har du selv været spejder 
(DDS / FDF / FPF / KFUM mv.)?”
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Spejderlivet i b21b
Møder og ture
Mange timer går til at planlægge møder og ture for spejderne i Bellahøj 21st 
Barking. Derfor er det også meget vigtigt for os at vide om tiden bliver brugt 
fornuftigt - eller om fokus bør lægges helt anderledes. I den henseende er det 
meget interessant at erfare at langt størstedelen af spejderne finder mængden af 
både møder og ture passende. Dog kan vi erfare at 40% af spejderne gerne vil på 
endnu flere ture - hvilket format de ønsker, er vi dog ikke bekendte med. Derfor 
kan det være relevant at udvide vores fokus på flere af de større arrangementer 
der udbydes i resten af Danmark (primært Adventureløb). Ser man udelukkende 
på tropsspejderne, vil man bemærke at det er meget forskelligt hvordan spejderne 
oplever tur-frekvensen. Det tenderer dog til at de ældste spejdere har lidt mere 
travlt med skole og andre fritids-interesser, hvilket er relevant at have for øje når 
årsprogrammet fastlægges.

Synes du der er for mange eller for få møder?
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Figur 6: Møde-frekvensen ift. grenenes besvarelser
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Spejderlivet i b21b
Synes du der er for mange eller for få ture?
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Figur 7: Tur-frekvensen ift. grenenes besvarelser
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Spejderlivet i b21b
Hvad brAEnder spejderne for?
Samværet med spejdervennerne hører til blandt en af de primære årsager 
til at spejderne holder til i Bellahøj 21st Barking. Det er derfor et vigtigt 
omdrejningspunkt at have in mente, når der planlægges mødestrukturer og 
patruljer. Derudover er bålet med til at sprede stor glæde for alle spejdere, dog 
især mikroerne. De ældre spejdere lægger til gengæld endnu større vægt på 
overnatning i det fri, hvilket netop er en af de mest særegne aktiviteter spejderlivet 
tilbyder. Ikke overraskende er sommerlejren og weekendturene for alle grene 
blandt de mest værdsatte aktiviteter i gruppen. Kigger man på interesserne 
fordelt på køn, er det yderst interessant at bemærke at særligt nogle aktiviteter er 
nedprioriteret en del blandt pigerne, eksempelvis knob, pionering og orientering.

Hvad kan du allerbedst lide ved at vAEre spejder?
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Figur 8: Overblik over de aktiviteter spejderne værdsætter mest. Alle spejdere 
havde muligheden for at vælge op til 8 aktiviteter.
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Spejderlivet i b21b
Spejderkompetencer
De mange erfaringer som spejderne tager med sig hjem, synes generelt at 
komme dem til gavn, også udenfor spejderregi. Især viser der sig en tendens 
i at mange af spejderne der har været længere tid i gruppen oplever at kunne 
bruge deres erfaringer fra spejderverdenen i deres hverdag. Det kommer sig i 
stor udstrækning til udtryk i basale spejderfærdigheder såsom brugen af kniv 
og opbygningen af bål: ”Jeg har lavet bål, så vi kunne få mad” nævner en 
minispejder for eksempel. Flere nævner desuden hvordan de kan bruge nyttige 
erfaringer fra spejderarbejdet til eksempelvist “overleve” i naturen. Skolen bliver 
desuden nævnt en del gange, og dette i særlig grad i forbindelse med opgaver 
der kræver planlægning eller samarbejde i grupper.

Har du kunnet bruge noget af det du lAErer til spejder 
(hvad som helst) udenfor spejder (i din hverdag)?
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Figur 9: Kompetencer i brug udenfor spejderverdenen.
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Spejderlivet i b21b
Kommunikation
Med knap 200 spejdere i gruppen er det vigtigt at vi fokuserer på at gøre det så 
nemt som muligt for både spejdere og deres forældre at føle sig orienteret om de 
daglige spejdermøder, turene, bestyrelsesarbejdet og nogle af de mange andre 
ting gruppen er involveret i. Derfor har vi i en årrække uddelt både tur-sedler og 
foreningsbladet ‘Totempælen’. Senere hen er både hjemmeside, e-mails, SMS’er 
og Facebook kommet til som kommunikationskanaler for Bellahøj 21st Barking. 
For at kunne målrette vores kommunikation yderligere, spurgte vi således om 
hvilken kommunikationsform der foretrækkes. Email viste sig at være det klart 
mest foretrukne kommunikationsmiddel, omend det viser sig at Totempælen 
stadig bliver læst af rigtig mange.

LAEser du gruppens nyhedsbrev, TotempAElen, som udkommer fire gange om året?

Har aldrig fået det

Nej, jeg får det aldrig rigtigt lAEst

Ja, jeg lAEser det hver gang
– altid god information og spAEndende lAEsning

Ja, jeg lAEser det dog kun en gang imellem

46%

44%

7% 3%

Figur 10: Hvor ofte ‘Totempælen’ bliver læst..



- 14 -

0 20 40 60 80 100

Hvordan vil du helst modtage diverse 
informationer fra gruppen?
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Figur 11: Ønsket kommunikationskanal ifølge alle respondenter

Var det alt?
Hver og en af de 138 udfyldte spørgeskemaer indeholder værdifuld viden for 
gruppens medlemmer. Derfor vil det være synd kun at grave i overfladen af 
den umiddelbare data der her er tilgængelig. Derfor vil vi i første halvdel af 
2016 arbejde videre med at analysere besvarelserne fra jer. Det betyder at vi til 
efteråret forhåbentligt kan bringe jer endnu flere interessante betragtninger om 
medlemmerne og deres forhold til gruppen. Har du nogle spørgsmål til analysen, 
hører vi meget gerne fra dig.

Ann-Katrine Andersen og Mathias Madsen
spejderliv@b21b.dk

Spejderlivet i b21b
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2015 har været et mere stabilt år mht. til leder-bemandingen - der har været en 
række udskiftninger, men det er fortsat lykkedes at holde samtlige grene godt 
gående.

Medlemstallet er steget ganske lidt - vi ligger fortsat på ca. det samme og bliver 
nok ikke væsentlig større de kommende år. Det skyldes, at der er fyldt godt op i 
samtlige grene, og da vi ikke har ønske om at udvide til at køre 2 spor i grenene, 
så flader medlemstallet ud omkring de knapt 200. Vi har fortsat en stor venteliste 
til mikro- og mini-afdelingerne, men det må vi leve med.

Ledere kan fornøje sig ved at tage ud og vandre med rygsæk & lave mad over bål 
- også uden spejderne! Årets ledertur i april blev afholdt som en week-end-hike på 
Söderåsen. Det gav lejlighed til godt samvær mellem de deltagende ledere i en 
velkendt spejder-ramme. 

Voksenspejder-aktiviteterne i BellahøjOldBoys (BOB) er fortsat i fuld vigør. Vi har 
også tilføjet en mulighed for et medlemsskab af Bellahøj for voksne spejdere, 
der tidligere har været aktive (som leder, senior, BOB eller andet) og pt ikke har 
nogen faste aktiviteter i gruppen. Så kan man være medlem af Logen. Det giver 

GL Beretning
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GL Beretning
mulighed for at lejlighedsvis at deltage aktivt i gruppens arrangementer, men er 
ganske uden forpligtelser.

Årets største arrangement var den fælles sommerlejr på Gurredam for alle grene 
samt vore engelske venskabsspejdere fra London - en stor lejr med over 100 
deltagere!

Flest deltagere havde vi dog på gruppeturen på Avnstrup i august - særlig 
søndag, hvor mange forældre dukkede op og deltog i aktiviteterne.

I efteråret har gruppeaktiviteterne især været vores flytning, som omsider kunne 
udføres: første week-end i oktober flyttede vi ind på Rytterskolen - og også lidt 
bag Pilegården, hvor vi har en del grej og mulighed for at lave aktiviteter med 
bål, rafte og andet, som ikke er så egnet at gøre på Brønshøj Torv. Efter jul har vi 
endeligt ryddet de sidste sager helt bort fra hytten på Herbergsvejen,  så den var 
klar til at overdrage til entreprenøren MTH. Det var et stort arbejde at rykke videre 
efter 50 år på Herbergsvejen - vi havde mange ting i gemmerne…
Endnu en gang hjertelig tak til alle de, der bar!

Afslutningsvis holdt vi julemøde på Rytterskolen - der var lunt og tæt pakket i de 
stemningsfulde lokaler med mange forældre & spejdere & ledere & æbleskiver & 
gløgg - og vi fik danset om juletræet på Brønshøj Torv.

Spejderhilsen
GL Peter Falk & GL Iben Bruun-Aamodt
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GL Beretning GL Planer
Året startede med en udskiftning i GL-staben, da Peter Falk valgte at stoppe i 
december 2015, efter en stor indsats med 3 år på posten. I skrivende stund er en 
ny GL ikke valgt, men en kandidat er fundet og forventes præsenteret nærmere 
på GRM.

Det er ikke alle grupper i DDS, der er har to GLer på posten, men med en stor 
ledergruppe som Bellahøjs er det en fordel at være to. Det giver GLerne mulighed 
for at holde ledersamtaler med alle i årets løb, parallelt med øvrige opgaver på 
gruppeniveau, såsom Gruppeturen og Fastelavn på torvet.

2016 bliver et år, som ikke vil være præget af store og ekstraordinære opgaver, 
på den måde som 2015 har stået i gruppesommerlejrens og flytningens tegn. Den 
nye Gruppeledelse skulle dermed få mulighed for at starte rimeligt roligt med at 
forventningsafstemme med ledergrupper og bestyrelse, og tilrettelægge indsatsen 
derefter.

Forventede fokuspunkter i 2016 inkluderer:
Ledersamtaler og lederturen i april, besøg på grenenes møder.
At Rytterskolen fungerer godt for ledere og spejdere, også i samspil med vores 
muligheder for at bruge Pilegården - så der er styr på grej og materiel til ture og 
lejre.
Det gode spejderarbejde i gruppen - hvordan fungerer det til daglig, og skal 
grenene i fællsesskab justere på det overordnede i Bellahøjs røde tråd.
Gruppens traditioner - Bellaspejd, Oak City Rally, Gruppeturen med oprykning i 
august.
Gruppens lokale engagement og samarbejdspartnere - Fastelavn på Torvet 6/2, 
Lys på Vandtårnet til december.
I løbet af 2016 skal der ses frem mod Spejdernes Lejr 2017 (22-30/7 2017), så 
praktiske opgaver som tilmelding kan sættes i gang i god tid.

Jeg ser frem til endnu et år i godt selskab med jer alle i Bellahøj!
Spejderhilsen

GL Iben Bruun-Aamodt
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Her for nylig blev jeg spurgt om, hvad man laver i en bestyrelse hos spejderne.
Det gav mig anledning til at gøre status over 2015, som har været et året, der på 
mange måder har ændret Bellahøj 21st Barking.
Ikke i tvivl om at efterårs flytning har fyldt på årets bestyrelsesmøder. Er det det 
rigtige sted, praktiske spørgsmål og ikke mindst det følelsesmæssige i at skulle 
flytte og sige farvel til Hytten på Herbergvejen 4.
Rigtige mange har gennem årene haft deres ugentlige gang og i perioder daglige 
gang i Hytten.
At flytte har betydet mulighed for nytænkning, mulighed for at gøre op med "vi 
plejer” samtidig med at vi som gruppe stadig har skulle være os, spejdere fra 
Bellahøj 21st Barking.
Der har været trukket på ledere, bestyrelse og forældre gennem de sidste par 
måneder og vi har måtte konstatere at vi er en gruppe med meget udstyr og 
til tider forskellige meninger om, hvad der skal gemmes og ikke gemmes.  Jeg 
håber alle vil bære over med hinanden og smile, hvis noget skulle være smidt ud 
eller noget mangler.
Smile kunne jeg i hvert fald, da jeg et par gange var på besøg på gruppens 
sommerlejr. En fornøjelse at opleve fællesskabet i grenene og på tværs af grene. 
Denne gruppesommerlejr har også givet samarbejdet med vores engelske 
spejdervenner et boost.

Årets bestyrelsesmøder har også været brugt på at holde øje med gruppens 
økonomi. I den forbindelse har vi haft en snak om, hvordan vi skal tjene 
penge. I 2016 vil vi fortsætte med juletræssalget samt 1-2 andre større 
indtjeningsmuligheder. Indtjening koncentreret på få dage, fx en festival eller et 
løb.
Dog vil vi også i år hjælpe ved et fastelavnsarrangement ved Bellahøjhusene.
De valgte medlemmer til Divisionsråd og Korpsråd har på møderne haft et oplæg 
med udgangspunkt i dagsorden for divisionsråds- og Korpsrådsmøde.
Emne som gruppens informationsflow har været oppe, sammen med det daglige 
spejderarbejder og ledersituation har stået på dagsorden. Trods mange ledere 
har der været perioder, hvor der har været udfordringer i grenene.
Mange medlemmer har brug for mange lederkræfter. Der skal være plads til at en 
leder rejser ud i en periode eller holde fokus på studier ved en større opgave.
Bestyrelsen har sammen med ledere været med til fastelavn på Brønshøj Torv og 
Lys på vandtårnet, arrangementer der afholdes med støtter fra Brønshøj-Husum 
Lokaludvalg, der er glade for vores deltagelse.
 
 

Bestyrelsens beretning
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Bestyrelsens beretning
Arbejdet med nyt spejderhus
Arbejdet med fundraising til et nyt spejderhus er i efteråret lykkedes med en 
bevilling kr. 2 mill. fra Knud Højgaards Fond. En bevilling, der sammen med de kr. 
2,2 mill. som vi tidligere har modtaget fra Københavns Kommunes Klubhuspulje, 
betyder vi er tæt på halvvejs.
Hytteudvalget har i samarbejde med LOA / Lokale og Anlægsfonden v. Jakob 
Færch og arkitekt Søren Rasmussen / ONV afholdt en workshop med andre 
interessenter bla. Brønshøj Parcelforening om projektet.
Efteråret bød også på gruppens film lavet som pro bono af Per Sandholt, hvilket 
vi er ham dybt taknemmelig for. Fantastisk at opleve noget af det, som spejdere 
bare kan. Planlægge og udføre et projekt som dette, som det mest naturlige i 
verden.
Den havde premiere ved ovennævnte workshop, som oplæg for at fortælle, hvem 
vi er. Endvidere skal den bruges i det videre arbejdet med at søge penge ved 
fundraisingen.
Vi har også været i tæt kontakt med Københavns Kommune vedr. deres 
tilbagekøb af Brønshøjvej 29, et tilbagekøb som var altafgørende for det videre 
arbejde med et nyt spejderhus.
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2016 skal bruges på at finde fodfæste ved Rytterskolen og Pilegården.  
Udfordringen med fx akustikken og materialeopbevaring skal løses. Dette 
med hensynstagen til gruppens budget, da der skal være økonomi til det gode 
spejderarbejde på møder og ture hele året.
Bestyrelsen håber også at de i samarbejde med lederne, skal påbegynde et mere 
detaljeret arbejde med udformning af det nye spejderhus.
I flere sammenhæng kan følgende anvendes:

 ”The same procedure as every  year ……”

Da en del af arbejdet i en bestyrelse er at sikre gruppens trivsel, deltage i 
praktiske opgaver og ikke mindst sikre at ”gruppen ledes i overensstemmelse 
med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier” bliver det også en del af 
planerne for 2016.
 
På vegne af bestyrelsen
Helle Gammelgaard – BSF

Bestyrelsens planer
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Mikrogrenens 2015 har for ledergruppens vedkommende været præget af 
udvidelse af lederteamet. I foråret fik vi Mikala tilbage og med på sommerlejren, 
og efter sommerferien fik hun plads på drømmestudiet - i Odense. Så det var et 
foreløbigt punktum for en rigtig god indsats hos mikroerne - tak og tillykke endnu 
en gang! 
De resterende 4 ledere, Kristoffer, Nicolai, Mikkel og Iben, gik derefter dels 
på jagt i Sirius og hvervede Johanne, Yezdin og Louise. Dels meldte nybagt 
mikroforælder Astrid sig på banen, men et jobskifte har sat en stopper for 
deltagelsen.
Alt i alt er vi således 7 tilbage, sådan at assistenterne til en vis grad kan skiftes til 
at komme, hvilket er nyttigt, når de fleste både studerer og arbejder. 

På Gruppeturen kunne 17 mikroer rykke op som minier i august, til en ledergruppe 
og nye kammerater, de havde ligget i lejr med på sommerlejren. En rigtig fin måde 
at skabe kontakt og tryghed i forbindelse med oprykningen i gruppens 2 yngste 
grene, som vi vil bestræbe os på at gentage fremover.
I august sagde lederne goddag og velkommen til 25 nye mikroer i Bellahøj. 
Deres fire patruljer er blevet navngivet af mikroerne selv, vi har nu: Pantere, 
Ulve, Næbdyr og Ugler. Mikroerne er i skrivende stund i gang med et forløb om 
håndværk, før nytår stod der naturligvis både erhvervelse af knivbeviset og et 
forløb om at være en god kammerat på programmet.
Der er blevet holdt forældremøde om sommerlejren i maj, og om at starte til 
spejder i september. I øvrigt er det rart at se, at mikroerne har taget Rytterskolen 
til sig, det er tydeligt, de trives i lokalerne og i de nye omgivelser, hvor der er 
gået sport i at gemme sig for forældre og ledere i de mange fine bøgehække ved 
huset.

Billedet er fra 
søndagen på 
vores første 
weekendtur, 
i oktober -15, 
med overnatning 
i den gamle 
hytte på 
Herbergvejen.

Mikroernes beretning
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Der er lagt program med datoer og aktiviteter for resten af forløbet for de 
nuværende mikroer - der mangler dog konkrete datoer for vores sommerlejr, der 
vil vare 4 dage i uge 31. Der arbejdes på igen at komme afsted med minigrenen, 
men stedet er endnu ikke besluttet (udover at vi ikke forlader Sjælland). I 
forbindelse med sommerlejren holder vi forældremøde.
Som optakt til at være afsted med 3 overnatninger, vil de næste 2 
mikroweekendture i marts og juni være med 2 overnatninger, og i juni skal vi ud 
og sove i telt - det bliver spændende.
Den sidste tur som mikro for spejderne bliver Gruppeturen, hvor de bliver 
minispejdere - tiden flyver.

Mikroernes planer
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Vi startede året med at arbejde med venskab og hvordan man bliver en god 
kammerat. I den forbindelse var vi så heldige at blive inviteret i teatret og se 
Pigespejdernes dramapatrulje opfører Junglebogen. Det var en sjov og lærerig 
forestilling.

I februar øvede vi morsealfabetet og lærte lidt om hemmelige koder. Det var 
god forberedelse til Agenturen, hvor minierne hjalp Agent L fra Spejdernes 
Efterretningstjeneste med at forpure Dr. Baglæns planer.

Vi fik også udnyttet vintermørket til at kigge på stjerner og lære lidt om de 
forskellige stjernetegn. Forløbet blev afsluttet med et besøg i stjernekammeret på 
Bellahøj Skole, hvor vi kom på en rejse rundt i solsystemet.

I maj havde vi tre nymalede og top-tunede sæbekassebiler med Oak City Rally. 
Inden sommerferien snusede vi lidt til lejrlivet samt knob og besnøringer. Det blev 
der god brug for på sommerlejren, hvor der blandt andet blev bygget køkkenbord, 
skraldestativer og grydestativ.

Sommerlejren gik for andet år i træk til Gurredam Spejdercenter, hvor vi sammen 
med resten af gruppen og spejdere fra vores engelske venskabsgruppe. Trods 
et lidt ustabilt vejr var det en dejlig uge, som blandt meget andet bøde på 
bondegårdsbesøg, hjemmelavet lasagne over bål og fællesdag. 

Efter sommerferien var vi på gruppetur. Her sagde vi farvel til de store minier, som 
rykkede op til juniorerne og samtidig bød vi velkommen til en flok nye minier, som 
rykkede op fra mikrogrenen. Vi fik også plads til et par stykker fra ventelisten, så 
vi nu er 38 minier.

I september var vi 21 minier afsted på Absalon Divisions mikro-/minitræf, hvor vi 
hjalp Olsen Banden med at skaffe nogle penge tilbage, som direktør Hallandsen 
havde stjålet, tilbage til spejderne. Ellers har vi brugt efteråret på at træne basale 
færdigheder med med kniv og sav. Vi har kigget på træer og planter i naturen, 
og lært førstehjælp. Vi nåede også en endags tur til Hareskoven, hvor en 
naturvejleder bla. fortalte om dyrespor.

På lederfronten har vi desværre måttet sige farvel til Mie, som tog til udlandet på 
praktik i forbindelse med hendes uddannelse. Jacob har sagt ja til at prøve at løfte 
arven - godt hjulpet af Christoffer, Lisbeth, August og Martin. I 2016 byder vi også 
velkommen til Maria, som er ny i B21B, men har mange års erfaring som spejder 
og leder af minigrenen hos 4. Absalon.

Miniernes beretning
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Miniernes planer
Planen for foråret ligger klar og byder blandt på forløb om klassiske 
spejderdiscipliner, som orientering, pionering og lejrliv, men også et forløb om 
natur og klima. Endelig vil vi træne basale færdigheder som kniv, sav og bål.

Vi ved at minierne er rigtigt glade for at komme afsted på tur, så vi forsøger at 
komme mere ud i 2016. I februar tager vi på hyttetur og i slutningen af april tager 
vi en overnatning i shelter i Hareskoven. Vi skal også afsted på Pandaløb i april 
og naturligvis deltager vi igen i år i det traditionsrige Oak City Rally i maj.

Årets sommerlejr bliver fra den lørdag den 30. juli til torsdag den 4. august.
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Miniernes planer
2015 har været fuld af oplevelser for juniorgrenen. 

Vi startede året ud med at tilegne os nye færdigheder i forhold til førstehjælp, 
brandbekæmpelse og orientering. Færdigheder som viste sig nyttige på byløb 
i Københavns centrum, men i særdeleshed også på agentturen i marts, hvor 
efterretningstjenesten MI6 havde brug for vores hjælp. Først måtte der trænes i 
agent-færdigheder som skydetræning, desarmering af bombe og kodebrydning, 
før vi kunne deltage i natløbs-missionen og redde baben, som var blevet 
kidnappet af skurken. 

PL og PA’er var ligeledes afsted på PLA tur i februar, for at styrke sammenhold 
PL/PA’er imellem og samtidig tilbyde PL/A’er udfordringer og træning.
  
Således opdateret på diverse spejderfærdigheder deltog vi i maj i 
divisionsturneringen, hvor juniorgrenen deltog med to patruljer. Begge patruljer 
gjorde deres bedste i kampen mod divisionens øvrige deltagende patruljer og 
Løverne endte sågar også med, at have en sølvplade og trofæet med hjem for 
vinder af havregrødsdysten, for at have den første færdige, godkendte havregrød 
efter blot 7 minutter. 

Sommerlejren var i år en gruppesommerlejr, hvor vi med resten af gruppen og 
vores engelske venskabsgruppe lå i lejr på Gurredam. En rigtig god uge, spækket 
med oplevelser. Bl.a. hike, skuespil i blandede hold af engelske og danske 

Juniorernes beretning
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spejdere, strandtur, tur til Helsingborg mm.

Umiddelbart efter sommerferien var det tid til gruppetur, hvor vi afgav en stor 
portion 2. års juniorer til troppen og samtidig modtog en ny portion 1. års juniorer. 

I efteråret startede vi ud med at sikre, at alle havde styr på sikkerhedsbeviserne 
for kniv, sav og økse, for på denne måde, at lade de gamle juniorer lære fra sig til 
de nye. Dernæst fulgte et dramaforløb, som kulminerede i, at hver patrulje skrev, 
planlagde og fremførte et stykke.

Sidst men ikke mindst var årets sidste forløb et planlægningsforløb, hvor alle 
elementerne fra efterårets juniortur blev uddelt til patruljerne, som således stod for 
planlægning af de enkelte aktiviteter, herunder udarbejdelse af materialeliste og 
afholdelse af aktivitet. En rigtig god tur, som virkelig viser hvad juniorspejderne er 
i stand til at udrette i et patruljefællesskab.

I løbet af året er der også sket ændringer i juniorledelsen. I begyndelsen af 2015 
sagde vi således goddag til Esben og Magnus (Gnist) og Amalie, da studierne 
krævede mere af Dennis, Astrid, og Jens (Bæverfars) tid.
Efter sommerferien fik Amalie aftenarbejde i forbindelse med praktikplads og 
vi fik i stedet Gustav fra troppen med ombord i juniorledelsen. Endvidere har vi 
årsskiftet måtte sige farvel til Lene og Folmer, som henholdsvis holder en pause 
fra lederarbejdet og har travlt med studie og job.

Juniorernes beretning
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Vi sluttede 2015 med at bede patruljerne brainstorme over hvilke ting de godt 
kunne tænke sig at lave til spejder og hvilke mærker de godt kunne tænke sig. 
Dette har juniorledelsen brugt til at udvælge de forløb, som vi skal arbejde med i 
løbet af året. 

Vi er derfor startet ud med et forløb om kommunikation, hvor juniorerne ud over 
et sms-løb, kommer til at arbejde med forskellige former for kommunikation og 
koder, og bl.a skal skrive et indlæg til Totempælen.

Derudover skal vi selvfølgelig arbejde med de klassiske spejderfærdigheder 
herunder førstehjælp, orientering, lejropbygning og madlavning. Vi kommer også 
til at arbejde på et mere jordnært niveau, når vi sender juniorerne på “Survivaltur” 
- endnu et af de mange ønsker fra juniorernes brainstorm. 

Udover survivalturen byder året som sædvanlig på en PLA-tur, Oak City Rally, 
Superdivi, Gruppetur, juniortræf og endnu en juniortur. Der er selvfølgelig også 
PUF* i bededagsferien for de ældste og sejeste juniorer, og i år overvejer vi 
også at udbyde et nyt tilbud fra Forlev spejdercenter; Ju9orfejden, som bedst 
kan sammenlignes med divisionsturneringen. Dette ligger samtidig med PUF, og 
påtænkes derfor som et tilbud til de resterende juniorer. 

Juniorledelsen er ved årets 
begyndelse et lille men sejt 
hold bestående af Gustav 
fra troppen, Magnus 
(Gnist), Esben (Børge) og 
Morten. Til februar får vi 
assistance af Amalie, som 
igen har tid til at lege med 
os, efter at have afsluttet 
sin praktik. 

Årets sommerlejr går til 
Thurøbund, hvor vi skal 
over og lege landkrabber 
til søs. Forhåbentlig vender 
vi hjem som nogle rigtige 
pirater!

* PUF er et tilbud for spejdere mellem 11 og 12 år. PUF står for Patruljeliv, Udvikling og 
Friluftsliv og henviser også til det at få et ‘puf’ i den rigtige retning

Juniorernes planer
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2015 startede ud med en tur planlagt i samarbejde med radiserne og Sirius 
II. Tropsledelsen deltog som madhold iført nar-kostumer. Fokus i foråret var 
på førstehjælp - hvilket blev skudt i gang på radiseturen i november 2014. På 
tropsturen var det op til radiserne at vise resten af troppen hvad de havde lært, da 
de på hjemturen blev mødt af en uventet førstehjælps-post.
I påsken var mange af de ældste spejdere af sted på påskekursus på Forlev - 
hvor sammenholdet blev styrket yderligere. Foråret indbød også på patruljeture 
- planlagt og afviklet af patruljerne selv. På årets divisionsturnering klarede alle 
patruljer sig fremragende i flere af disciplinerne - men særligt Glenter brillerede 
ved at vinde det hele :)

Inden vi lukkede ned for sommeren ville vi gerne opleve tropsspejdernes 
færdigheder i madlavning - og inviterede således til et Masterchef-inspireret 
tropsmøde i juni. I 2013 blev vi inviteret til lejr i England med vores engelske 
venskabsgruppe - og i år var det så vores tur til at vise venskabsgruppen (eller 
distriktet, som det retteligt er blevet i dag) hvordan det er at holde spejderlejr 
i Danmark. For at de mindre grene i gruppen også skulle blive involveret i det 
mangeårige samarbejde, blev årets sommerlejr således afholdt med resten af 
gruppens spejdere. Mere end 100 spejdere var således samlet på Gurredam 
Spejdercenter. En lille flok af vores ældste tropsspejdere samt 2 tropsledere var 
samtidigt på verdensjamboree i Japan.

Troppens beretning
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Troppens beretning Troppens beretning
I takt med at gruppen har fået flere spejdere de seneste år, voksede troppen 
efter sommerferien betydeligt - og det blev således nødvendigt at oprette 2 nye 
patruljer. Dette var samtidig et kald til tropsledelsen om at retænke formen for 
tropsmøderne. Alle møder har herefter båret præg af en samlet start og patruljevis 
indtjekning, hvor både spejdere og tropsledere har kunnet fortælle hvad den mest 
betydningsfulde oplevelse har været den forgangne uge. Møderne er herefter 
sluttet af med at alle spejdere har kunnet reflektere på dagens program og hvilke 
aspekter de føler giver mening for dem at tage med videre. Med mere end 40 
spejdere har alle tropsmøder herefter foregået udendørs. Dette fungerede rigtig 
godt i forhold til efterårets tema - udeliv. Efterårets tropstur gik til Söderåsen 
i Sverige, hvor vi alle sammen rigtigt fik prøvet kræfter med bivuakbygning, 
orientering og madlavning i det fri. Traditionen tro, stod uge 42 på PLan-kurser 
for alle de spejdere der ønskede at udvikle sig selv endnu mere end hvad vi kan 
tilbyde i det daglige tropsarbejde. Knap 20 tropsspejdere deltog og 4 tropsledere 
var med til at afvikle PLan forskellige steder i Danmark og Sverige. En stor del af 
tropsledelsen var i efteråret på ledelseskursus ved Silkeborg, hvor vi fik reflekteret 
over vores tilgang til ledelse i tropsgrenen. Dette har givet os værktøjer og idéer 
til hvor vi skal lægge vores energi - et aspekt vi vil arbejde endnu mere med på 
vores interne tropsleder-udviklingsweekend til foråret. I oktober flyttede vi materiel 
og møder til vores nye lokaler på Rytterskolen. For at tage værdigt afsked med 
hytten på Herbergvejen, afholdte vi i november kollektivuge, hvor vi boede 
sammen og generelt fik hverdagen til at gå i spænd med skole, lektier, arbejde og 
andre fritidsaktiviteter. Kort derefter drog troppens patruljeledere og -assistenter 
på Radisetur, hvor der blev reflekteret over spejderaktiviteterne, patruljearbejdet 
og deres spejdermæssige 
udfordringer. Som 
modsvar til alle de mange 
juleaktivteter der finder 
sted i december måned, 
bød årets sidste tropsmøde 
på et orienteringsforløb i 
Utterslev Mose. Her var 
der opgaver gradueret efter 
spejdernes individuelle 
niveau. Vi slutter året af 
med 42 spejdere, fordelt 
på 6 patruljer, og glæder 
os til et nyt og spændende 
spejderår.
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Troppens planer
2016 er allerede i fuld gang - og det blev skudt i gang med et hint af BP, 
Korea og et fælles tropsmøde med divisionens andre tropsspejdere. 
Patruljekonkurrence DITEVS kommer til at være det altoverskyggende 
emne for det første halvårs aktiviteter. Denne type konkurrence-spejd 
kan hjælpe spejderne til at indse deres fulde potentiale og skaber en god 
ramme for underholdende aktiviteter. I påsken er det som vanligt muligt 
for troppens ældste spejdere at tage på kursus - denne gang tager vi igen 
på Forlev, men har aftalt med radiserne at deltagelse i påskekursus 2017 
foregår på et af de andre spejdercentre i landet. Til divisionsturneringen 
i juni forventer vi at se alle patruljer møde op og gøre deres bedste - og 
forhåbentligt tager vi trofæet med hjem igen i år :)
Efter en super oplevelse med sommerlejren i Letland i 2014, tager vi i år 
til Polen, hvor der blandt andet skal sejles i kano. Vi tager udgangspunkt 
i en lignende tur Sirius II var på i samme område for to år siden, så det 
er ikke helt fremmede for os. I den forbindelse træner vi kanosejlads på 
tropsmødet i juni for at sikre at alle er klar på udfordringerne i Polens floder.

Hvor foråret involverede en del selvstændighed for patruljeledelserne, 
vil vi i efteråret være opmærksomme på at der kommer både oprykkere 
og nye radiser til. Derfor vil vi være mere opsøgende i at hjælpe de nye 
ledelser i gang. De nye patruljer vil allerede tidligt i efteråret få mulighed 
for at styrke sammenholdet og lære hinanden bedre at kende, når de 
arrangerer individuelle patruljeture. Vi vil gøre en ekstra indsats for at 
orientere forældrene til oprykkerne om troppens aktiviteter og hvordan det 
adskiller sig fra de andre grene. Vi ser frem til at sende en stor del af vores 
tropsspejdere på PLan igen i år - og håber at det kan bibringe til endnu 
bedre patruljearbejde.

Vi har i tropsledelsen et stort fokus på konstant at udvikle os og vores 
metoder til tropsarbejdet. Vi tager derfor i april på udviklings-tur for at 
kunne afsætte nok tid til at fordybe os i de forskellige tilgange. Allerede nu 
ved vi at vi vil fortsætte med at fokusere på den styrkebaserede tilgang til 
spejderarbejdet. Dette har fungeret rigtig godt til at finde og arbejde med 
spejdernes individuelle styrker og skabe den rigtige energi. I 2015 har vi 
observeret en svingende deltagelse på flere af vores arrangementer og 
vil derfor revidere mængden af ture og andre arrangementer, særligt med 
fokus på tiden i mellem arrangementerne og skolens forpligtelser.

Vi glæder os til i 2016 at styrke kvaliteten af tropsarbejdet endnu mere og 
ser særligt frem til årets kano-sommerlejr til Polen.
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Sirius II har igen oplevet et år spækket 
med sjove og lærerige aktiviteter!

Vi startede året med at planlægge og 
være med på troppens første tur, en 
tur med temaet “For lækker til nutiden”, 
hvor alle tropsspejderne var prinsesser 
i et reality show, der foregik i fortiden. 
Prinsesserne kom ind i hver deres 
by og skulle bygge en flot ganger, 
udsmykke sig, lave et våbenskjold, 
nogle smukke kjoler og danse 
middelalderdans. Men hurtigt ændrede 
turen sig, da den smukke prins blev 
bortført af dragen, og prinsesserne 
måtte ud at redde ham. Vi planlagde 
også en tur, som desværre blev aflyst, 
da der var for mange afbud. Men vi var alligevel meget sammen, da vi fik holdt 
den allersidste kollektivuge i den gamle hytte på Herbergvejen. Vi holdt også den 
årlige påskefrokost og var med på Oak City Rally, hvor vi løb af med sejren (!!!) i 
supersenior klassen.
I sommers var vi med resten af gruppen på den store gruppesommerlejr, hvor 
vi hyggede os sammen med de engelske seniorer; vi var ude at bade og lavede 
vandkamp på stranden med juniorerne - efterfulgt af et kæmpe skybrud, hvis 
folk ikke var blevet våde nok allerede. Vi hjalp til ved grillfesten, som markerede 
afslutningen på home-hospitality ugen, ved at sælge øl, vin og sodavand til 
forældrene, så de kunne nyde et glas til maden.
Vi har siden sommer afholdt et madforløb, hvor vi blandt andet har lavet risengrød 
i urtepotter, kylling og fladbrød over bål og fjeldmad af tørrede råvarer. I oktober 
var vi afsted på rystesammentur, hvor vi fik et par af de nye siriusser med, så de 
kunne komme godt ind i klanen. Her afprøvede vi blandt andet, hvordan man kan 
lave hovedretter, der ligner desserter - og omvendt - af ingredienser, man ikke 
selv har valgt; derudover byggede vi katapulter af forskellig art. 
Til jul afholdt vi den traditionelle julefrokost, hvor vi fik æbleflæsk uden flæsk, 
rødkål, laks og sild og masser af rævesovs. I det nye år har vi netop afholdt et 
fællesklanmøde for andre klaner i divisonen, hvor DaSen’erne var forbi og fortælle 
lidt om, hvad der sker på divisionsniveau. Vi har igen i år planlagt en tur for 
troppen med temaet Korea, som i skrivende stund ikke er blevet afholdt endnu.
Vi har i løbet af året også fået afholdt et par filmaftener og en spilleaften, hvilket vi 
vil forsøge at fortsætte med.

Sirius II’s beretning
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Det kommende år vil vi forsøge at få afholdt alle vores ture ved at undersøge 
datoer tidligere. Vi vil deltage på seniortræf og forsøge at få sendt et par stykker 
afsted på efterårskurser. Vi hørte rygter om at der ville blive afholdt seniordivi i år, 
hvilket vi ser frem til med interesse.
Sirius var den store vinder i super-senior klassen sidste år til Oak City Rally, og 
der er allerede snak om at vi vil deltage igen i år - og hvem ved, måske får vi lov 
at beholde hjulet et år til?
Da vi i foråret til vores 
Klanrådsmøde skal have fundet en 
ny klanleder, vil der måske være 
en lille omstillingsperiode, især i 
forbindelse med de mange folk, der 
er ude at rejse indtil sommerferien. 
Men vi vi vil fortsætte med at holde 
møder med indhold og være en 
ressource for resten af gruppen, 
både i form af ledere men også 
ved at fortsætte med at planlægge 
ture for troppen samt hjælpe til ved 
arrangementer som fastelavn.

Sirius II’s planer
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Bobs beretning
Bellahøj Old Boys (BOB) er samlet set en ret stor flok aktive seniorer, der er 
blevet en smule ældre end de 23, der normalt er grænsen (men der er jo ingen 
grund til at overdrive og blive rigtigt voksne, selvom en del af os også er ledere 
i andre grene). I det daglige arbejde har vi organiseret os i underklaner efter 
primære interesseområder, men mødes naturligt på fælles arrangementer i årets 
løb. Grundet den interessebaserede opdeling har året budt på en lille udskiftning, 
så klanen Kilak er blevet nedlagt, mens der til gengæld er kommet en frisk ny 
flok i den nye klan Eqaluk. 2015 har således bl.a. budt på 3 fælles BOB-møder 
(det ene med deltagelse i Urban Scout Battle, hvor der kom en sejr i hus), en 
påskefrokost samt en nogenlunde koordineret deltagelse i arrangementer som 
f.eks. den årlige Skovtur og Seniortræf.

HåndvAErksklanen
Som en af underklanerne i BOB, har vi i 2015  fået produceret nogle nye ting til 
vores cider-projekt, samt afholdt en julefest for hele divisionen, hvor overskuddet 
går til gruppens kommende hytte. Vi har også deltaget i Seniortræf i november, 
hvor vi hyggede os, og gjorde alt for at leve op til vores målsætning om ikke at 
mangle grej.
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Bobs beretning
Polaris
I foråret 2015 var Polaris’ 
program primært centreret 
omkring nogle af de 
klassiske spejderdicipliner, 
især med fokus på 
hvordan de bliver prøvet 
på diverse løb.  Der blev 
bl.a. tændt ild med stål og 
flint, trænet besnøringer, 
øvet førstehjælpscases, 
trænet o-løb og endelig 
gennemførte en del af 
klanen en 100 km hejk. Som sommerlejr havde vi lejet spejderskibet Ran og 
fik her krydset Storebælt i kuling og sejlet det Sydfynske øhav så tyndt som 
vejrguderne tillod. Efteråret har bl.a. budt på trangiabagværk, shelterovernatning 
på Kalvebod Brygge, o-løb og syning af en fiskekutter til årets Seniortræf (hvor 
vi vandt for bedste udklædning). Udover de fælles aktiviteter deltager en del fra 
klanen i diverse løb gennem året, herunder Alligatorløbet, Sværdkamp, 5-kamp, 
Solaris og Sølvøkseløbet.

Eqaluk
Som nystartet klan i 2015 har meget 
at tiden gået med at finde helt præcist 
ud af hvem vi er og hvad det er vi vil. 
Mødefrekvensen er fast og året har budt 
på en masse forskellige aktiviteter.
Vi har været på geocaching på kastellet, 
og orienteringsløb i sydhavnen. Der er 
blevet lavet vinglas i rustfritstål og de 
lækreste gourmet hotdogs.
På den anden side af sommerferien gik 
fokus mod seniortræf,  mens vi stadig 
lege med klassiske, som såvel ‘’moderne’’ 
spejderaktiviteter, det blev november 
og tid til omgang seniortræf, og så kom 
december - hvor fik julehygget over et par 
gange. 
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Bobs planer
Som helhed fungerer det godt med en vis opdeling, så længe vi stadig husker 
også at lave fælles arrangementer, så den nuværende konstellation får indtil 
videre lov at bestå. Der er allerede fastlagt dato for en påskefrokost og fælles 
BOB-tur, og vi vil naturligvis også støtte op om divisionens arrangementer i det 
omfang vi kan.

HåndvAErksklanen
Vi fortsætter med at lave de projekter som vi føler vi har tid til, men da vi alle er 
travlt optagede af vores “civile” arbejde/skole, har vi pt. ingen konkrete projekter. 
Vi fortsætter med at deltage i fælles BOB-arrangementer og gruppens fælles 
aktiviteter.

Polaris
2016 skal heller ikke være et stille år for Polaris, så der er allerede gang i det 
første løb, hvor en del deltager på årets Alligatorløb. Vi er også begyndt at 
fastlægge sommerlejren der i år vil gå mod Tjekkiet hvor planen indtil videre er at 
naturen skal opleves fra kajak, så det vil vi bl.a. bruge foråret til at få prøvet af.

Eqaluk
Temaerne for årets møder er lagt, og vi er klar til en masse vilde aktiviteter. 
Derudover skal vi udenlands i påsken - nærmere betegnet en tur til det gamle 
tjekkoslovakiet, hvor vi skal mærke naturen helt tæt på.
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4 vigtige fokusområder vil vi i 2016 arbejde med for at udvikle gruppen. Det er alle 
vigtige områder der hjælper os til at finde til rette under nye omgivelser samtidig 
med at de skaber et fremtidssyn for hvilken retning spejderarbejdet skal udvikle 
sig imod for Bellahøj 21st Barking. Læs mere om de enkelte områder herunder.

Udviklingsperiode
Grupperådsmøde 2016 til Grupperådsmøde 2017

En stor analyse er påbegyndt - og de første resultater er allerede at se her i 
bladet. Vi fortsætter dog arbejdet, da vi forventer at kunne skabe endnu mere 
værdi herved. Projektet skal efterfølgende munde ud i viden der kan forplante sig 
på gruppens aktiviteter.

Hvem: Udvalgte fra ledergruppen (Mathias og tidligere leder Ann-Katrine), 
efterfølgende ledere og bestyrelsen

Vi skal finde os selv og hinanden under de nye forhold. Her skal vi lære at vi kan 
gøre ting anderledes, samtidig med at vi stadig er Bellahøj 21st Barking.

Hvem: Ledergruppen og måske bestyrelsen 

(dette er lidt i forlængelse af sidste år: Godt spejderarbejde i nye rammer)

Udviklingsplaner 2016

Få sat ord på spejderlivet i Bellahøj 21st Barking

Rytterskolen / Pilegården

Ture

Glemte sager
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Vi oplever at spejderne især har meget værdi ud af ture med overnatninger. Vi vil 
i gruppen gerne arbejde for at vi sørge for vi får klarlagt hvor megen turaktivitet 
spejderne i grenen har behov for og hvilke forudsætninger der skaber mulighed 
for at kunne udfylde dette behov.

Heri ligger bl.a en process i ledelsen hvor man fokuserer på ønsket turaktivitet, 
samt et samarbejde mellem ledelse og bestyrelse om økonomi, eksterne opgaver 
og lederbesætning.

Hvem: Samarbejde mellem ledere og bestyrelse, da fx økonomi er ind over og 
snak om hvilke opgaver skal fjernes fra lederne

Nytænke et nyt velfungerende system til glemte sager ved møder og ture. Der er 
mange gode ting og sager efter møder og ture, som spejder og forældre savner

Hvem: Bestyrelse og ledere

Udviklingsplaner 2016
Ture

Glemte sager
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Status pr. 1. Januar 2016
Regnsk. AKTIVER Regnskab Budget Budget
2014 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

2,7 Kassebeholdning 43.063,00
23,2 Girokonto 22.530,99
81,8 Nordea, Checkkonto 117.986,09

339,1 Nordea, PlusKonto 235.234,05
0,0 Nordea, Ny Hytte-konto 204.101,48

-12,0 Vedrører Skippers fond 0,00
-113,7 Arven efter K.A.Pedersen 0,00

67,5 Tilgodehavende, kontingent m.v. 66.443,84
5,2 Klippekort 0,00
0,0 Rejsekort 5.811,70
3,0 Inventar og materiel 3.000,00
1,0 Hytte & Grund 0,00

397,8 AKTIVER I ALT 698.171,15

PASSIVER

34,8 Skyldige omkostninger 60.135,00

Gruppens formue:
Regulering egenkapital

vedr. tidligere år 125.706,34
232,9 Saldo ved årets begyndelse 361.953,76 487.660,10 362,0 362,0

Årets resultat:
666,8 Indtægter 720.331,13 728,6 699,7

-537,7 Udgifter 569.955,08 150.376,05 -600,6 -700,5

396,8 PASSIVER I ALT 698.171,15 490,0 361,2

Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

Status pr. 1. januar 2015
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Status pr. 1. Januar 2016
Regnsk. AKTIVER Regnskab Budget Budget
2014 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

2,7 Kassebeholdning 43.063,00
23,2 Girokonto 22.530,99
81,8 Nordea, Checkkonto 117.986,09

339,1 Nordea, PlusKonto 235.234,05
0,0 Nordea, Ny Hytte-konto 204.101,48

-12,0 Vedrører Skippers fond 0,00
-113,7 Arven efter K.A.Pedersen 0,00

67,5 Tilgodehavende, kontingent m.v. 66.443,84
5,2 Klippekort 0,00
0,0 Rejsekort 5.811,70
3,0 Inventar og materiel 3.000,00
1,0 Hytte & Grund 0,00

397,8 AKTIVER I ALT 698.171,15

PASSIVER

34,8 Skyldige omkostninger 60.135,00

Gruppens formue:
Regulering egenkapital

vedr. tidligere år 125.706,34
232,9 Saldo ved årets begyndelse 361.953,76 487.660,10 362,0 362,0

Årets resultat:
666,8 Indtægter 720.331,13 728,6 699,7

-537,7 Udgifter 569.955,08 150.376,05 -600,6 -700,5

396,8 PASSIVER I ALT 698.171,15 490,0 361,2

Status pr. 1. januar 2015
Indtægter

Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget
2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
44,5 Mikro 44.450,00
63,0 Mini 72.750,00
67,5 Junior 58.950,00
63,5 Spejder 79.175,00
25,9 Sirius 28.725,00
14,3 BOB 20.762,50
3,7 Ledere m.v. 5.580,00

282,4 I alt 310.392,50 300,0 300,0

Deltagerbetaling
til ture og lejre:

8,5 Mikro 0,00 7,5 7,5
9,6 Mini 0,00 24,0 24,0

26,4 Junior 0,00 36,0 36,0
46,6 Spejder 1.400,00 36,0 40,0
0,0 Tropsommerlejr 2016 3.200,00

19,3 Sirius 0,00 18,0 20,0
10,5 BOB 599,30 6,0 0,0
0,0 Fællesture 111.804,00 24,0 10,0

120,9 I alt 117.003,30 151,5 137,5

Offentlige tilskud:
40,0 Deltagertilskud 52.324,00 49,0 49,0
3,2 Regulering foregående år 14.750,00 0,0 0,0

37,8 Driftstilskud (egen hytte) 44.150,40 44,2 44,2
-11,3 Regulering foregående år 7.654,50 0,0 0,0
52,5 Hyttelejer (week-end & lejre) 54.844,30 54,8 54,8
0,8 Regulering foregående år 4.661,30 0,0 0,0

52,4 Kursustilskud 56.868,80 56,0 56,0
175,4 I alt 235.253,30 204,0 204,0

9,0 Egen betaling, lange kurser 12.000,00 10,0 12,0
0,2 Renter 206,66 0,0 0,2

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
20,5 DDS Landslotteri 0,00 0,0 0,0
48,4 Juletræssalg 27.918,00 50,0 35,0
5,3 Sæbekasseløb KK2013 0,00 0,0 0,0
4,1 Gaver til ny hytte 0,00 0,0 0,0
0,0 Coop Danmark 3.000,00 3,0 0,0
0,0 OK Benzin 8.009,43 5,0 3,0
0,0 Forældre for fred 449,24 0,0 0,0
0,0 AAB40 3.000,00 0,0 3,0
0,0 Overskud Movia 3.098,70 0,0 0,0
0,0 Ny idè 0,00 5,0 5,0

78,9 I alt 45.475,37 63,00 46,00

600,6 INDTÆGTER I ALT 720.331,13 728,5 699,7

Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

IndtÆgter
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Indtægter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
44,5 Mikro 44.450,00
63,0 Mini 72.750,00
67,5 Junior 58.950,00
63,5 Spejder 79.175,00
25,9 Sirius 28.725,00
14,3 BOB 20.762,50
3,7 Ledere m.v. 5.580,00

282,4 I alt 310.392,50 300,0 300,0

Deltagerbetaling
til ture og lejre:

8,5 Mikro 0,00 7,5 7,5
9,6 Mini 0,00 24,0 24,0

26,4 Junior 0,00 36,0 36,0
46,6 Spejder 1.400,00 36,0 40,0
0,0 Tropsommerlejr 2016 3.200,00

19,3 Sirius 0,00 18,0 20,0
10,5 BOB 599,30 6,0 0,0
0,0 Fællesture 111.804,00 24,0 10,0

120,9 I alt 117.003,30 151,5 137,5

Offentlige tilskud:
40,0 Deltagertilskud 52.324,00 49,0 49,0
3,2 Regulering foregående år 14.750,00 0,0 0,0

37,8 Driftstilskud (egen hytte) 44.150,40 44,2 44,2
-11,3 Regulering foregående år 7.654,50 0,0 0,0
52,5 Hyttelejer (week-end & lejre) 54.844,30 54,8 54,8
0,8 Regulering foregående år 4.661,30 0,0 0,0

52,4 Kursustilskud 56.868,80 56,0 56,0
175,4 I alt 235.253,30 204,0 204,0

9,0 Egen betaling, lange kurser 12.000,00 10,0 12,0
0,2 Renter 206,66 0,0 0,2

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
20,5 DDS Landslotteri 0,00 0,0 0,0
48,4 Juletræssalg 27.918,00 50,0 35,0
5,3 Sæbekasseløb KK2013 0,00 0,0 0,0
4,1 Gaver til ny hytte 0,00 0,0 0,0
0,0 Coop Danmark 3.000,00 3,0 0,0
0,0 OK Benzin 8.009,43 5,0 3,0
0,0 Forældre for fred 449,24 0,0 0,0
0,0 AAB40 3.000,00 0,0 3,0
0,0 Overskud Movia 3.098,70 0,0 0,0
0,0 Ny idè 0,00 5,0 5,0

78,9 I alt 45.475,37 63,00 46,00

600,6 INDTÆGTER I ALT 720.331,13 728,5 699,7

Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

IndtÆgter

Indtægter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
44,5 Mikro 44.450,00
63,0 Mini 72.750,00
67,5 Junior 58.950,00
63,5 Spejder 79.175,00
25,9 Sirius 28.725,00
14,3 BOB 20.762,50
3,7 Ledere m.v. 5.580,00

282,4 I alt 310.392,50 300,0 300,0

Deltagerbetaling
til ture og lejre:

8,5 Mikro 0,00 7,5 7,5
9,6 Mini 0,00 24,0 24,0

26,4 Junior 0,00 36,0 36,0
46,6 Spejder 1.400,00 36,0 40,0
0,0 Tropsommerlejr 2016 3.200,00

19,3 Sirius 0,00 18,0 20,0
10,5 BOB 599,30 6,0 0,0
0,0 Fællesture 111.804,00 24,0 10,0

120,9 I alt 117.003,30 151,5 137,5

Offentlige tilskud:
40,0 Deltagertilskud 52.324,00 49,0 49,0
3,2 Regulering foregående år 14.750,00 0,0 0,0

37,8 Driftstilskud (egen hytte) 44.150,40 44,2 44,2
-11,3 Regulering foregående år 7.654,50 0,0 0,0
52,5 Hyttelejer (week-end & lejre) 54.844,30 54,8 54,8
0,8 Regulering foregående år 4.661,30 0,0 0,0

52,4 Kursustilskud 56.868,80 56,0 56,0
175,4 I alt 235.253,30 204,0 204,0

9,0 Egen betaling, lange kurser 12.000,00 10,0 12,0
0,2 Renter 206,66 0,0 0,2

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
20,5 DDS Landslotteri 0,00 0,0 0,0
48,4 Juletræssalg 27.918,00 50,0 35,0
5,3 Sæbekasseløb KK2013 0,00 0,0 0,0
4,1 Gaver til ny hytte 0,00 0,0 0,0
0,0 Coop Danmark 3.000,00 3,0 0,0
0,0 OK Benzin 8.009,43 5,0 3,0
0,0 Forældre for fred 449,24 0,0 0,0
0,0 AAB40 3.000,00 0,0 3,0
0,0 Overskud Movia 3.098,70 0,0 0,0
0,0 Ny idè 0,00 5,0 5,0

78,9 I alt 45.475,37 63,00 46,00

600,6 INDTÆGTER I ALT 720.331,13 728,5 699,7
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Indtægter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
44,5 Mikro 44.450,00
63,0 Mini 72.750,00
67,5 Junior 58.950,00
63,5 Spejder 79.175,00
25,9 Sirius 28.725,00
14,3 BOB 20.762,50
3,7 Ledere m.v. 5.580,00

282,4 I alt 310.392,50 300,0 300,0

Deltagerbetaling
til ture og lejre:

8,5 Mikro 0,00 7,5 7,5
9,6 Mini 0,00 24,0 24,0

26,4 Junior 0,00 36,0 36,0
46,6 Spejder 1.400,00 36,0 40,0
0,0 Tropsommerlejr 2016 3.200,00

19,3 Sirius 0,00 18,0 20,0
10,5 BOB 599,30 6,0 0,0
0,0 Fællesture 111.804,00 24,0 10,0

120,9 I alt 117.003,30 151,5 137,5

Offentlige tilskud:
40,0 Deltagertilskud 52.324,00 49,0 49,0
3,2 Regulering foregående år 14.750,00 0,0 0,0

37,8 Driftstilskud (egen hytte) 44.150,40 44,2 44,2
-11,3 Regulering foregående år 7.654,50 0,0 0,0
52,5 Hyttelejer (week-end & lejre) 54.844,30 54,8 54,8
0,8 Regulering foregående år 4.661,30 0,0 0,0

52,4 Kursustilskud 56.868,80 56,0 56,0
175,4 I alt 235.253,30 204,0 204,0

9,0 Egen betaling, lange kurser 12.000,00 10,0 12,0
0,2 Renter 206,66 0,0 0,2

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
20,5 DDS Landslotteri 0,00 0,0 0,0
48,4 Juletræssalg 27.918,00 50,0 35,0
5,3 Sæbekasseløb KK2013 0,00 0,0 0,0
4,1 Gaver til ny hytte 0,00 0,0 0,0
0,0 Coop Danmark 3.000,00 3,0 0,0
0,0 OK Benzin 8.009,43 5,0 3,0
0,0 Forældre for fred 449,24 0,0 0,0
0,0 AAB40 3.000,00 0,0 3,0
0,0 Overskud Movia 3.098,70 0,0 0,0
0,0 Ny idè 0,00 5,0 5,0

78,9 I alt 45.475,37 63,00 46,00

600,6 INDTÆGTER I ALT 720.331,13 728,5 699,7

IndtÆgter

Indtægter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Medlemskontingent:
44,5 Mikro 44.450,00
63,0 Mini 72.750,00
67,5 Junior 58.950,00
63,5 Spejder 79.175,00
25,9 Sirius 28.725,00
14,3 BOB 20.762,50
3,7 Ledere m.v. 5.580,00

282,4 I alt 310.392,50 300,0 300,0

Deltagerbetaling
til ture og lejre:

8,5 Mikro 0,00 7,5 7,5
9,6 Mini 0,00 24,0 24,0

26,4 Junior 0,00 36,0 36,0
46,6 Spejder 1.400,00 36,0 40,0
0,0 Tropsommerlejr 2016 3.200,00

19,3 Sirius 0,00 18,0 20,0
10,5 BOB 599,30 6,0 0,0
0,0 Fællesture 111.804,00 24,0 10,0

120,9 I alt 117.003,30 151,5 137,5

Offentlige tilskud:
40,0 Deltagertilskud 52.324,00 49,0 49,0
3,2 Regulering foregående år 14.750,00 0,0 0,0

37,8 Driftstilskud (egen hytte) 44.150,40 44,2 44,2
-11,3 Regulering foregående år 7.654,50 0,0 0,0
52,5 Hyttelejer (week-end & lejre) 54.844,30 54,8 54,8
0,8 Regulering foregående år 4.661,30 0,0 0,0

52,4 Kursustilskud 56.868,80 56,0 56,0
175,4 I alt 235.253,30 204,0 204,0

9,0 Egen betaling, lange kurser 12.000,00 10,0 12,0
0,2 Renter 206,66 0,0 0,2

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
20,5 DDS Landslotteri 0,00 0,0 0,0
48,4 Juletræssalg 27.918,00 50,0 35,0
5,3 Sæbekasseløb KK2013 0,00 0,0 0,0
4,1 Gaver til ny hytte 0,00 0,0 0,0
0,0 Coop Danmark 3.000,00 3,0 0,0
0,0 OK Benzin 8.009,43 5,0 3,0
0,0 Forældre for fred 449,24 0,0 0,0
0,0 AAB40 3.000,00 0,0 3,0
0,0 Overskud Movia 3.098,70 0,0 0,0
0,0 Ny idè 0,00 5,0 5,0

78,9 I alt 45.475,37 63,00 46,00

600,6 INDTÆGTER I ALT 720.331,13 728,5 699,7

Udgifter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Møder/materialer:
1,4 Mikro 1.674,50 2,5 2,5
2,5 Mini 798,85 4,0 4,0
3,3 Junior 2.634,15 5,0 5,0
4,2 Spejder 6.900,78 5,0 5,0
1,3 Sirius 1.730,58 2,0 2,0
0,1 BOB 1.326,15 1,0 1,0

10,9 Fælles 14.642,75 10,0 10,0
3,3 Startpakker -4.461,75 3,0 3,0

27,0 I alt 25.246,01 32,5 32,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,2 Mikro 7.073,32 6,0 6,0
8,3 Mini 9.621,61 15,0 15,0

21,6 Junior 12.883,68 20,0 20,0
21,7 Spejder 26.944,49 28,0 28,0
11,7 Sirius 1.432,64 15,0 10,0
0,6 BOB 590,00 1,0 1,0

13,4 Fællesture 16.006,35 15,0 15,0
84,5 I alt 74.552,09 100,00 95,00

Ture & lejre, deltagerbetalt
5,5 Mikro 0,00 7,5 5,0
5,8 Mini 0,00 24,0 15,0

24,6 Junior 0,00 36,0 20,0
53,0 Spejder 1.605,00 36,0 28,0
19,1 Sirius 0,00 18,0 15,0
10,0 BOB 0,00 6,0 1,0

0,0 Fællesture 88.587,78 24,0 15,0
0,0 Team Colleruphus 900,00 0,0 0,0

118,0 I alt 90.192,78 151,5 99,0

81,7 Leje af fremmede hytter 90.621,64 77,0 77,0
-24,5 Indeholdt i turregnskaber -28.141,24 -23,0 -23,0
57,2 62.480,40 54,0 54,0

56,2 Korpskontingent 57.921,00 56,0 56,0
15,6 Divisionskontingent 18.504,00 17,5 17,5

6,5 Lederarrangementer 3.242,40 8,0 8,0
2,8 Bestyrelsesmøder m.v. 3.336,80 4,0 4,0

65,9 Kurser 79.424,46 70,0 70,0

16,5 Totempælen 17.456,25 18,0 20,0
3,4 Porto 3.396,00 4,0 5,0
4,1 Administration/gebyrer 6.375,67 4,0 8,0

Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

Udgifter



- 42 -

2,5 IT i hytten 2.470,80 3,0 0,0
0,3 Bellahøj Show Team 436,31 0,5 0,5
6,4 Gaver 4.092,15 2,0 2,0
0,8 Trailerdrift 140,00 1,0 1,0
6,0 Diverse materiel 2.494,80 5,0 5,0

Lokaleudgifter vedr. egen hytte:
0,0 Leje 32.500,00 0,6 130,0
0,5 Skatter 525,70 1,0 0,0

26,1 Varme & Lys (El) 36.776,81 25,0 50,0
17,4 Forsikringer 18.222,56 19,0 10,0
13,3 Rengøring 12.383,65 15,0 15,0

0,0 Vedligehold (akustikloft) 486,00 0,0 10,0
2,1 Vand -985,82 2,5 2,0
2,6 Renovation 3.375,00 3,0 3,0
2,0 Diverse 14.909,26 3,5 3,0

64,0 I alt 118.193,16 69,6 223,0

537,7 UDGIFTER I ALT 569.955,08 531,0 700,5

Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

Udgifter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Møder/materialer:
1,4 Mikro 1.674,50 2,5 2,5
2,5 Mini 798,85 4,0 4,0
3,3 Junior 2.634,15 5,0 5,0
4,2 Spejder 6.900,78 5,0 5,0
1,3 Sirius 1.730,58 2,0 2,0
0,1 BOB 1.326,15 1,0 1,0

10,9 Fælles 14.642,75 10,0 10,0
3,3 Startpakker -4.461,75 3,0 3,0

27,0 I alt 25.246,01 32,5 32,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,2 Mikro 7.073,32 6,0 6,0
8,3 Mini 9.621,61 15,0 15,0

21,6 Junior 12.883,68 20,0 20,0
21,7 Spejder 26.944,49 28,0 28,0
11,7 Sirius 1.432,64 15,0 10,0
0,6 BOB 590,00 1,0 1,0

13,4 Fællesture 16.006,35 15,0 15,0
84,5 I alt 74.552,09 100,00 95,00

Ture & lejre, deltagerbetalt
5,5 Mikro 0,00 7,5 5,0
5,8 Mini 0,00 24,0 15,0

24,6 Junior 0,00 36,0 20,0
53,0 Spejder 1.605,00 36,0 28,0
19,1 Sirius 0,00 18,0 15,0
10,0 BOB 0,00 6,0 1,0

0,0 Fællesture 88.587,78 24,0 15,0
0,0 Team Colleruphus 900,00 0,0 0,0

118,0 I alt 90.192,78 151,5 99,0

81,7 Leje af fremmede hytter 90.621,64 77,0 77,0
-24,5 Indeholdt i turregnskaber -28.141,24 -23,0 -23,0
57,2 62.480,40 54,0 54,0

56,2 Korpskontingent 57.921,00 56,0 56,0
15,6 Divisionskontingent 18.504,00 17,5 17,5

6,5 Lederarrangementer 3.242,40 8,0 8,0
2,8 Bestyrelsesmøder m.v. 3.336,80 4,0 4,0

65,9 Kurser 79.424,46 70,0 70,0

16,5 Totempælen 17.456,25 18,0 20,0
3,4 Porto 3.396,00 4,0 5,0
4,1 Administration/gebyrer 6.375,67 4,0 8,0

Udgifter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Møder/materialer:
1,4 Mikro 1.674,50 2,5 2,5
2,5 Mini 798,85 4,0 4,0
3,3 Junior 2.634,15 5,0 5,0
4,2 Spejder 6.900,78 5,0 5,0
1,3 Sirius 1.730,58 2,0 2,0
0,1 BOB 1.326,15 1,0 1,0

10,9 Fælles 14.642,75 10,0 10,0
3,3 Startpakker -4.461,75 3,0 3,0

27,0 I alt 25.246,01 32,5 32,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,2 Mikro 7.073,32 6,0 6,0
8,3 Mini 9.621,61 15,0 15,0

21,6 Junior 12.883,68 20,0 20,0
21,7 Spejder 26.944,49 28,0 28,0
11,7 Sirius 1.432,64 15,0 10,0
0,6 BOB 590,00 1,0 1,0

13,4 Fællesture 16.006,35 15,0 15,0
84,5 I alt 74.552,09 100,00 95,00

Ture & lejre, deltagerbetalt
5,5 Mikro 0,00 7,5 5,0
5,8 Mini 0,00 24,0 15,0

24,6 Junior 0,00 36,0 20,0
53,0 Spejder 1.605,00 36,0 28,0
19,1 Sirius 0,00 18,0 15,0
10,0 BOB 0,00 6,0 1,0

0,0 Fællesture 88.587,78 24,0 15,0
0,0 Team Colleruphus 900,00 0,0 0,0

118,0 I alt 90.192,78 151,5 99,0

81,7 Leje af fremmede hytter 90.621,64 77,0 77,0
-24,5 Indeholdt i turregnskaber -28.141,24 -23,0 -23,0
57,2 62.480,40 54,0 54,0

56,2 Korpskontingent 57.921,00 56,0 56,0
15,6 Divisionskontingent 18.504,00 17,5 17,5

6,5 Lederarrangementer 3.242,40 8,0 8,0
2,8 Bestyrelsesmøder m.v. 3.336,80 4,0 4,0

65,9 Kurser 79.424,46 70,0 70,0

16,5 Totempælen 17.456,25 18,0 20,0
3,4 Porto 3.396,00 4,0 5,0
4,1 Administration/gebyrer 6.375,67 4,0 8,0

Udgifter



- 43 -

2,5 IT i hytten 2.470,80 3,0 0,0
0,3 Bellahøj Show Team 436,31 0,5 0,5
6,4 Gaver 4.092,15 2,0 2,0
0,8 Trailerdrift 140,00 1,0 1,0
6,0 Diverse materiel 2.494,80 5,0 5,0

Lokaleudgifter vedr. egen hytte:
0,0 Leje 32.500,00 0,6 130,0
0,5 Skatter 525,70 1,0 0,0

26,1 Varme & Lys (El) 36.776,81 25,0 50,0
17,4 Forsikringer 18.222,56 19,0 10,0
13,3 Rengøring 12.383,65 15,0 15,0

0,0 Vedligehold (akustikloft) 486,00 0,0 10,0
2,1 Vand -985,82 2,5 2,0
2,6 Renovation 3.375,00 3,0 3,0
2,0 Diverse 14.909,26 3,5 3,0

64,0 I alt 118.193,16 69,6 223,0

537,7 UDGIFTER I ALT 569.955,08 531,0 700,5 Tak for i år! Vi glÆder os til at se 
hvad 2016 bringer os :)

Udgifter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Møder/materialer:
1,4 Mikro 1.674,50 2,5 2,5
2,5 Mini 798,85 4,0 4,0
3,3 Junior 2.634,15 5,0 5,0
4,2 Spejder 6.900,78 5,0 5,0
1,3 Sirius 1.730,58 2,0 2,0
0,1 BOB 1.326,15 1,0 1,0

10,9 Fælles 14.642,75 10,0 10,0
3,3 Startpakker -4.461,75 3,0 3,0

27,0 I alt 25.246,01 32,5 32,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,2 Mikro 7.073,32 6,0 6,0
8,3 Mini 9.621,61 15,0 15,0

21,6 Junior 12.883,68 20,0 20,0
21,7 Spejder 26.944,49 28,0 28,0
11,7 Sirius 1.432,64 15,0 10,0
0,6 BOB 590,00 1,0 1,0

13,4 Fællesture 16.006,35 15,0 15,0
84,5 I alt 74.552,09 100,00 95,00

Ture & lejre, deltagerbetalt
5,5 Mikro 0,00 7,5 5,0
5,8 Mini 0,00 24,0 15,0

24,6 Junior 0,00 36,0 20,0
53,0 Spejder 1.605,00 36,0 28,0
19,1 Sirius 0,00 18,0 15,0
10,0 BOB 0,00 6,0 1,0

0,0 Fællesture 88.587,78 24,0 15,0
0,0 Team Colleruphus 900,00 0,0 0,0

118,0 I alt 90.192,78 151,5 99,0

81,7 Leje af fremmede hytter 90.621,64 77,0 77,0
-24,5 Indeholdt i turregnskaber -28.141,24 -23,0 -23,0
57,2 62.480,40 54,0 54,0

56,2 Korpskontingent 57.921,00 56,0 56,0
15,6 Divisionskontingent 18.504,00 17,5 17,5

6,5 Lederarrangementer 3.242,40 8,0 8,0
2,8 Bestyrelsesmøder m.v. 3.336,80 4,0 4,0

65,9 Kurser 79.424,46 70,0 70,0

16,5 Totempælen 17.456,25 18,0 20,0
3,4 Porto 3.396,00 4,0 5,0
4,1 Administration/gebyrer 6.375,67 4,0 8,0

Udgifter
Regnsk. Regnskab Regnskab Budget Budget

2014 2015 2015 2015 2016
T.kr. kr. kr. T.kr. T.kr.

Møder/materialer:
1,4 Mikro 1.674,50 2,5 2,5
2,5 Mini 798,85 4,0 4,0
3,3 Junior 2.634,15 5,0 5,0
4,2 Spejder 6.900,78 5,0 5,0
1,3 Sirius 1.730,58 2,0 2,0
0,1 BOB 1.326,15 1,0 1,0

10,9 Fælles 14.642,75 10,0 10,0
3,3 Startpakker -4.461,75 3,0 3,0

27,0 I alt 25.246,01 32,5 32,5

Ture & lejre, kontingentbetalt
7,2 Mikro 7.073,32 6,0 6,0
8,3 Mini 9.621,61 15,0 15,0

21,6 Junior 12.883,68 20,0 20,0
21,7 Spejder 26.944,49 28,0 28,0
11,7 Sirius 1.432,64 15,0 10,0
0,6 BOB 590,00 1,0 1,0

13,4 Fællesture 16.006,35 15,0 15,0
84,5 I alt 74.552,09 100,00 95,00

Ture & lejre, deltagerbetalt
5,5 Mikro 0,00 7,5 5,0
5,8 Mini 0,00 24,0 15,0

24,6 Junior 0,00 36,0 20,0
53,0 Spejder 1.605,00 36,0 28,0
19,1 Sirius 0,00 18,0 15,0
10,0 BOB 0,00 6,0 1,0

0,0 Fællesture 88.587,78 24,0 15,0
0,0 Team Colleruphus 900,00 0,0 0,0

118,0 I alt 90.192,78 151,5 99,0

81,7 Leje af fremmede hytter 90.621,64 77,0 77,0
-24,5 Indeholdt i turregnskaber -28.141,24 -23,0 -23,0
57,2 62.480,40 54,0 54,0

56,2 Korpskontingent 57.921,00 56,0 56,0
15,6 Divisionskontingent 18.504,00 17,5 17,5

6,5 Lederarrangementer 3.242,40 8,0 8,0
2,8 Bestyrelsesmøder m.v. 3.336,80 4,0 4,0

65,9 Kurser 79.424,46 70,0 70,0

16,5 Totempælen 17.456,25 18,0 20,0
3,4 Porto 3.396,00 4,0 5,0
4,1 Administration/gebyrer 6.375,67 4,0 8,0

Udgifter



b21b.dk

Bellahøj 21st Barking • Absalon Division • Det Danske Spejderkorps


	BellaSpejd 2014
	Grupperådsmøde d. 28/2
	Spejderlivet i b21b
	GL Beretning
	GL Planer
	Bestyrelsens beretning
	Bestyrelsens planer
	Mikroernes beretning
	Mikroernes planer
	Miniernes beretning
	Miniernes planer
	Juniorernes beretning
	Juniorernes planer
	Troppens beretning
	Troppens planer
	Sirius II’s beretning
	Sirius II’s planer
	Bobs beretning
	Bobs planer
	Udviklingsplaner 2016
	Resultatopgørelse 2015 samt Budget 2016

