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BellahØjs Blå 
Bagedyst

Alle gruppens spejdere inviteres til 
at deltage i Bellahøjst Blå Bagedyst. 
I får muligheden for at skabe jeres 
helt eget bagværk fra bunden – og under 
Grupperådsmødet får jeres forældre lov til at 
smage :)

Vi kårer en vinderpatrulje lige efter mødet.  
Alle spejdere der møder op og er med til 
Bagedysten får et mærke til uniformen!

Tilmeld jer via http://b21b.dk/bellaspejd2018
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Kære spejderforældre,
Vi glæder os til at se jer til vores Grupperådsmøde 
(spejdergruppens generalforsamling). 
Her bliver valgt nye civile medlemmer til Bellahøjs bestyrelse, og 
gruppens regnskab, budget og visionsplaner for året fremlægges   

Grupperådsmødet bliver holdt: 
Søndag d. 25/2 2018, kl. 13.00-ca. 16.00

på Frederikssundsvej 159
(i Brønshøj-Husum Ungdomshus’ lokaler)

Bellahøjs Blå Bagedyst
Udover mødet skal der hygges lidt om jer på dagen! 
Derfor inviterer vi samtidig spejderne til at deltage i Bellahøjs Blå 
Bagedyst - læs mere på siden her til venstre.

Den nuværende bestyrelse og ledergruppen arbejder på at finde 
frem til gruppens nye formand og civile bestyrelsesmedlemmer 
inden dagen, da Helle Gammelgaard trækker sig i år. Derefter 
fortsætter hun arbejdet i vores i Hytteudvalg, for at få vores nye 
spejderhytte i hus - den særopgave går ikke i arv til vores nye 
formand.

Vi glæder os til at se jer -
Bestyrelsen og spejderlederne

25/2
kl. 13

Grupperådsmøde 2018
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Hermed indkaldelse til Bellahøj 21st Barking’s årligt grupperådsmøde – 
generalforsamling – der i år afholdes sammen med Bellahøjs Blå Bagedyst

Søndag d. 25. februar 2018 kl. 13 – 16
Frederikssundsvej 159, 2700 Brønshøj

(Brønshøj-Husum Ungdomshus)

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. Det vil være muligt at høre mere om gruppens planer for 2018, 
hvilke visionsplaner der skal arbejdes med, hvordan er økonomien og status 
på Spejderhus. Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer og repræsenter til bla. 
Divisionsråd. Under mødet vil der være aktiviteter for spejdere og søskende.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Herunder gruppens planer for 

2018
6. Vedtagelse af budget for 2018, 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 Bellahøjs 2 repræsentanter til Korpsrådet.
10. Valg af Bellahøjs 5 repræsentanter til Divisionsrådet.
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant.
12. Evt.

Vedr. pt.8 kan der nævnes, at der er flere bestyrelsesmedlemmer der genopstiller; 
forælderrepræsent, ledere og unge. Der er i skrivende stund kandidater til flere 
af posterne, men ikke til alle. I år skal der endvidere vælges ny formand. 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 Gammelgård (tlf. 21 60 88 41) for at høre mere om arbejdet. Det vil også 
være muligt at blive en del af gruppens udvalg; Hyttevagter, Juletræsudvalg og 
Hytteudvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden 
i hænde senest 14 dage før mødet; d.11. feb. 2018. Forslagene skal være 
Grupperådet i hænde senest 1 uge inden mødet; d. 18. feb. 2018.

Grupperådsmøde d. 25/2
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bestyrelsesformands konstituering i B21B for perioden 
2018 – 2019 
Bestyrelsen stiller forslag om at Grupperådet i B21B ved grupperådsmødet 25. 
feb. 2018 godkender at gruppen har 2 bestyrelsesformænd for 1 år.

A) Nyvalgt Formand X vil have ansvar for gruppens daglige drift og 
beslutninger; have funktion som en valgt og fungerende bestyrelsesformand; 
vil i Medlemsservice være registeret som bestyrelsesmedlem / formand; vil ved 
indgåelse af aftale vedr. Spejderhus og Cirkelrum skrives som formand og indgår 
på lige fod som tegningsberettigede.
 
B) Godkender Grupperådet Helle Gammelgaard som ansvarlig for det videre 
arbejde vedr. opførelse af nyt Spejderhus og Cirkelrum i samarbejde med 
Hytteudvalg og bestyrelsen, vil Helle i Medlemsservice være registeret som 
bestyrelsesformand. Denne løsning er for at undgå udfordringer med fonde, 
kommunen og nuværende indgåede aftaler. Når dette arbejde er afsluttet vil Helle 
afgå og Formand X vil registreres som bestyrelsesformand.

Ændring af tidspunkt for kontingentopkrÆvning
Bestyrelsen ønsker med virkning fra kontingentopkrævning 2. kvartal 2018 at 
ændre opkrævningstidspunkt til følgende:

1.kval:  1. jan. betaling senest 14. jan.
2 kval:   1. april. betaling senest 14 april.  
3. kval:  1. juli. betaling senest 14. juli.
4. kval:  1. okt. betaling senest 14. okt.

Kontingentstigning  
Bestyrelsen stiller forslag om at kontingent stiger med 25 kr. pr kvartal for 
medlemmer. Vi har et stort aktivitetsniveau, som vi gerne vil fortsætte med. Der 
er også et ønsker om at afsætte et større beløb pr år til kommende store lejre og 
udlandslejre samt investere i mere materiel.

Indkomne Forslag
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DDS Forkortelser og udtryk
Ved kommende grupperådsmøde vil der være forældre, der ikke tidligere har 
deltaget og derfor til tider vil være lidt fortabt i forkortelser og udtryk. Derfor denne 
korte beskrivelse af Det Danske Spejderkorps’ opbygning, et par faktabokse og 
en liste over de mest brugte forkortelser.

Om DDS
DDS har et korpsråd der er 

korpsets øverste myndighed, 
som mødes til korpsrådsmøde – 

KRM – hvert efterår.
Ud fra 2/3 dels-princippet vælges 
her en korpsledelse bestående 
af 12 personer, der varetager 

ledelsen af korpset og bl.a. har 
ansvaret for at det pædagogiske, 

administrative og økonomiske 
arbejde og at korpsets love og 

retningslinjer overholdes. 
Korpsrådet består af 2 

repræsentanter fra hver 
gruppe og divisionerne samt 

korpsledelsen.

Om gruppen
En gruppe har et grupperåd, der består af forældre til medlemmer 
under 18, medlemmer der er fyldt 15 og bestyrelsen. På det årlige 

grupperådsmøde vælger grupperådet medlemmer til gruppebestyrelsen, 
der skal består af min. 6 medlemmer / civile, ledere og unge.  

Bestyrelsen har ansvaret for at gruppen ledes i overensstemmelse med 
DDS’ formål, arbejdsgrundlag, love og værdier, ansvar for økonomi, 

udviklingsplaner, at gruppen er “kørende”.

Om Divisionen
Hver division har et divisonsråd, 

der er divisionens øverste 
myndighed, som mødes hvert 

år i marts. Det består af 5 
repræsentanter fra hver gruppe 

og en divisionsledelse. 
Her vælges divisionsledelsen 

/ 6 medlemmer, der har 
ansvaret for at planlægge 
og lede divisionsarbejdet 
i overensstemmelse med 

DDSs formål, arbejdsgrundlag 
og værdier, fx også støtter 

grupperne, divisions økonomi 
og sikre af der afholdes 

arrangementer for grupperne.
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DDS Forkortelser og udtryk

Om grenene
Hos mikro og mini-grenen introduceres 
patruljesystemet og hos junior og trop 

arbejdes der fokuseret med patruljeledere og 
-assistenter i patruljerne – disse benævnes 

hos os i troppen som radiser. Hos seniorerne 
og BOB er der både klan og sjak-arbejde.

Grene hos B21B
Mikro: 1. klasse
Mini: 2.-3. klasse

Junior: 4.-5. klasse
Trop: 6.-9. klasse

Senior: 16 – ca. 24 år
BOB: ca. 24+

Grupper - ca. 400
Bellahøj 21st Barking

Divisioner - 35 på landsplan
Absalon Division

Det Danske Spejderkorps
ca. 28.500 medlemmer

DDS Forkortelser og udtryk
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Gruppen bruger ofte følgende forkortelser

Bestyrelsesformand BSF 
Gruppekasserer GK
Bestyrelsesmedlem BSM
Ung i bestyrelsen BSMU
Leder i bestyrelsen BSML 
Søkyndigt medlem SØK
Korpsrådsmedlem/-ung     KRMB/KRMU

Gruppeleder GL
Gruppeassistent GA 
Gruppehjælper GH
Afdelingsleder AFDL 
Afdelingsassistent AFDA 
Patruljeleder, -assistent PL/PA
Bellahøj Old Boys ( & piger) BOB

Divisionen bruger ofte følgende forkortelser

Divisionskasserer DK
Divisionschef DC
Divisionsledelsesmedlem DLM
Divisionens korpsrådsmedlem DKRM
Divisionsrådsmedlem/-ung DRM/DRMU

Korpset bruger ofte følgende forkortelser:

Korpsledelsen KOL
Korpsledelsens forretningsudvalg     KOLFU

DDS Forkortelser og udtryk



- 11 -

DDS Forkortelser og udtryk
Endnu et år er gået i Københavns største spejdergruppe.

Som GL har vi en finger med i mange af årets aktiviteter. Når vi er synlige udadtil 
som til fastelavn på Brønshøj Torv og Lys på Vandtårnet. Når vi sætter lederne i 
sving på ledermøder, lederture og materialedage. Når der mangler en hånd på en 
grentur. Og især på gruppens fælles ture og arrangementer.

Årets største enkeltstående begivenhed var naturligvis Spejdernes Lejr. Vi var 
afsted allesammen, fra de mindste til de største. Med 127 deltagere fyldte vi godt 
i landskabet - og det var ikke en let opgave, når man som fx minispejder både 
skulle opleve det hele, men også liiiige stod for maden for hele gruppen den dag. 
Vi fik testet vores samarbejdsevner som gruppe - og lykkedes! 

75 år blev gruppen i 2017, og det skulle fejres. Vores egen fejring blev på årets 
gruppetur, hvor vi som noget særligt havde inviteret forældre til at være med fra 
lørdag til søndag. Med stor succes fik vi vist og testet forældrene i spejderlivet, 
både som i gamle dage, som i 2017 og som det ser ud om 75 år.

Alle venner af B21B gennem de 75 år blev naturligvis inviteret til jubilæumsfejring 
på det sted, hvor vores nye hytte skal stå. Det er imponerende at se hvor mange 
mennesker vi betyder noget for - og et herligt gensyn med mange kendte ansigter 
i alle aldre. For ledere, bestyrelse og hytteudvalg var der en særlig overraskelse, 
idet forældrene på eget initiativ havde valgt at takke og påskønne det frivillige 
arbejde for deres børn. Tak, det varmer!

GL og flere af ledelserne har være på korpsets lederkurser. Vi har taget redskaber 
med derfra og gjort dem til vores egne for at sikre at gruppen stadig udvikler sig. 
Årets ledertur havde dette i fokus, og ledergruppen arbejdede både med vores 
grundlæggende motivation for spejderarbejdet og med konkrete værktøjer, der 
skal bruges i gruppen.

Meget har vi gjort længe - og nu fået sat ord på. Andre metoder er vi kun begyndt 
på. Det tager tid at implementere og vi søger gerne inspiration udefra. Derfor får 
vi konsulenthjælp fra korpset, så vi kan få forankret de tiltag, der rykker noget for 
Bellahøj 21st Barking.

Som gruppeleder er den største motivation at møde glade og engagerede 
spejdere og ledere. Og det gør vi. Vi kan virkelig mærke at I vil noget med jer selv, 
jeres spejderarbejde og med gruppen.

GL Beretning
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GL Planer
2018 starter med valg til GL-posterne, som formand Helle varetager i januar på 
årets første FLM (fællesledermøde). Peter og Iben genopstiller, og håber på 
fortsat opbakning fra gruppens ledere. Vi vil så gerne udvikle og forbedre f.eks. 
rekruttering til vores grenteams og Gruppetursudvalg.

I november 2017 kom gruppen med i korpsets tilbud om et skræddersyet 
udviklingsforløb med konsulentbistand. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som i 
2018 vil arbejde med nogle specifikke vinkler på, hvad der skal udvikles i gruppen. 
Det er også inkorporeret i årets Udviklingsplaner (se disse). 
Alt i alt trænger vi til at få nye øjne på alt det, Bellahøj er, kan, vil og gør. Der 
er god motivation i ikke selv at skulle styre sin egen udvikling hver gang. 
Arbejdsgruppen skal undervejs i forløbet deltage i Udviklingsweekend på Brejning. 
Peter og Iben skal snart på Ledelseskursus 2 som GL-team, i februar. Derudover 
ser vi frem til Lederturen i begyndelsen af april, og ikke mindst Fastelavn på 
Torvet i februar. Vi er også spændte på, hvem der bliver vores nye formand for 
Bellahøj ved GRM.

Tak for et vildt år. Vi glæder os til det næste.

GLerne 
Peter og Iben
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GL Planer
Et år er gået og det er tid for at skrive lidt om 2017. Det har på mange måder 
været en år med udfordringer, sjove oplevelser, møder, tilbagekig på 75 års 
historie, planlægning og fremgang i medlemstallet og ikke mindst mange gode 
minder.
Efter ekstraordinært grupperådsmøde fik vi i marts valgt ny gruppekasserer Jan 
J Nielsen, der allerede efter et par dage var i fuld gang. Jan har siden gjort et 
stort stykke arbejde med de opgaver, der høres sig til som gruppekasserer med 
nu 210 medlemmer, et meget højt aktivitetsniveau, et medlemssystem der til 
tider lever sit eget liv og det dertil indbygget regnskabssystem, der også har sine 
udfordringer.
Disse udfordringer med Medlemsservice og regnskabsdel har Korpset arbejdet 
meget med gennem året og heldigvis er mange fejl udbedret.
Bestyrelsen er gennem årets bestyrelsesmøder blevet orienteret om økonomien 
og ledere har budt ind med ønsker om mere information om deres forbrug og der 
har været stor afsætning af vores nye afregningskuverter.
Vi har også gennem året hørt hvordan det går i grenene og i fællesskab løst 
udfordringer og opgaver, som fx planlægning af Fastelavn på Brønshøj Torv, Lys 
på vandtårnet, jubilæum og juleafslutning.
I foråret fik Hytteudvalget gjort tegningerne til gruppens nye Spejderhus og 
Cirkelrum færdig og indsendt ansøgning til byggetilladelse. Der har været afholdt 
et møde og flere opfølgende telefonsamtaler og mailkorrespondance mellem os, 
rådgiver, arkitekter og Københavns Kommune. Det har betydet en tilretning af 
Spejderhuset og ny ansøgning er på vej til godkendelse.
Sommerlejren i 2017 vil af mange blive husket som regnfuld, den store mængde 
af kartofler der skal skrælles når 130 skal have mad over bål, et stort fællesskab, 
nye venner og mange spejderoplevelser.  Jeg vil som hjælper på Broens bytorv 
huske de mange grinende og snakkende B21B-spejder når de hentede mad, når 
de kom forbi for en hyggesnak og mærke fællesskabet når jeg besøgte dem i 
lejren.
75 år skulle også fejres, så i starten af september blev alle inviteret til jubilæum. 
Forinden blev gamle medlemmer fundet via gamle lister, sociale medier og god 
gamle ”mund til mund - metode” inviteret.  Vi havde en hyggelig eftermiddag, hvor 
B21B igen viste sig som et dejligt sted at være spejder, at vi er gode til kager og 
hvor nye og gamle historie blev fortalt.      
Igen år har der været salg af juletræer. Det er en overskuelig og meget 
indbringende måde at gruppen kan tjene penge på. Planlægningen bliver 
nemmere år for år, trods udvidet åbningstid og tilpasninger.
I Efteråret deltog B21B også på Korpsrådsmøde, som er Korpsets 
generalforsamling. Gruppen havde 2 afsted med stemmeret og 3 uden. Har 
var den ene af de tre Louise L. Christensen, som er forældrerepræsent i 

Bestyrelsens beretning
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Bestyrelsens beretning
bestyrelsen. Det havde været en stor oplevelse for hende at deltage, at opleve 
det store engagement der er blandt deltagerne i et møde som dette, at være 
en del af beslutningerne, men også en undring over at man afstemmer med 
håndsoprækningen med røde sedler.    
I skrivende stund har flere medlemmer af bestyrelsen meddelt at de ved 
kommende grupperådsmøde ønsker at takke af. Der skal her lyde et stort og 
hjertelig tak for jeres indsats. I har alle bidraget til at Bellahøj 21st Barking er en 
god gruppe at være i.
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Det første 2018 byder 
på er en hyggelig aften 
med middag for ledere 
og bestyrelse. Ifm. 
gruppens jubilæum 
modtog vi et gavekort 
af jer forældre, så vi 
kunne forkæle os selv 
lidt. Vi har derfor valgt 
at starte året med 
at mødes en fredag 
aften. Måske det kan 
blive en ny tradition for 
ledere og bestyrelse.
Årsskiftet betyder også 
der skal siges STORT 
velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen, det være sig ledere, unge og 
forældre. En ny formand skal i gang sammen med nye og gamle og ikke mindst 
være formand på sin måde.
Der skal arbejdes videre med gruppens nye visionsmål i samarbejde med 
forældre, ledere og spejdere.
 
På vegne af bestyrelsen
Helle Gammelgaard

Bestyrelsens planer
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Året 2017 startede med de nu oprykkede mikroers 2. kvartal, hvor flokken tog på 
2 weekendture med overnatning i marts og maj. Sommerlejren gik til Spejdernes 
Lejr i år, en lige lovlig våd, men alligevel stor oplevelse med de mange andre 
spejdere.
Ledergruppen bestod i foråret af Johanne, Kristoffer, Yezdin og Iben. Vi ville 
gerne være et par stykker til, efter at Mikkel rykkede op til juniorerne, og vi var så 
heldige, at Freja gerne ville være med, og startede i marts. Efter sommerferien 
måtte Yezdin sige stop, men Katinka er trådt til, sådan at vi ved årsskiftet havde 
en ledelse bestående af Freja, Iben, Johanne, Katinka og Kristoffer.
Hvert år indeholder sommeren et generationsskifte i mikrogrenen, omkring 
Gruppeturen i august, hvor 21 store mikroer blev minier, og 24 mikroer begyndte 
deres spejderliv på Rytterskolen ugen efter. Der blev holdt forældremøde i starten 
af september, for at orientere om spejderstart. 
Efter sommerferien startede den nye mikroflok, og igen i år havde lederne 
allerede navngivne deres første patruljer, sammensat efter de bekendtskaber, 
lederne kendte til. Denne gang hed patruljerne Svaler, Skarver, Viber og Fasaner. 
Allerede i november fik mikroerne nye patruljer, som de selv navngav. Nu har 
vi Griffer, Ugler, Fønikser og Løvetorsk (!). Det virker, som om det er en god 
introduktion til patruljesystemet, og vi følger altid op med at tage God Kammerat-
mærket.

I 2017 valgte lederne igen at udskyde weekendture til foråret, og dette forløb 
har vi været på foreløbig 2 endagsudflugter. I september var vi i Hareskoven 
i dejligt vejr og fik snobrød, i november gik vi 5 ret kolde kilometer omkring 
Utterslev Mose og tog 5 km mærket. Mikroernes forløb er orverordnet det 
samme år for år, planlagt med sigte på at være en introduktion til grundlæggende 
spejderfærdigheder, hvor mikroerne samtidig lærer deres nye kammerater at 
kende.

Mikroernes beretning
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I skrivende stund er 2018 færdigplanlagt for det nuværende mikrohold, helt frem 
til 4 dages sommerlejr sammen med gruppens minispejdere, og Gruppeturen på 
Avnstrup til august. Vi har ikke været på tur med overnatning endnu, og kommer 
først på rigtig weekendtur i marts og maj. Vi har været på udflugter i stedet, og har 
endnu én til gode i januar, hvor vi skal på Zoologisk Museum.

Som optakt til at være afsted med 3 overnatninger på sommerlejren, vil de 2 
mikroweekendture i marts og maj være med 2 overnatninger, og i maj skal vi 
prøve at sove i telt den ene nat - det bliver spændende og sjovt. Mest af alt håber 
lederne, at spejderne bliver glade for at komme afsted på turene, som er en vigtig 
del af det at gå til spejder.

Den sidste tur som mikro for spejderne bliver Gruppeturen, hvor de bliver 
minispejdere - tiden flyver, når man har en masse mikrospejdere, der laver fis 
og ballade, og det er altid vemodigt at sige farvel til de store! Men vi glæder os 
også til at møde de nye mikroer efter ferien. I løbet af i år vil vi gerne udvide vores 
ledergruppe lidt, pt. er vi Freja, Johanne, Karinka og Iben, da Kristoffer holder 
pause indtil juni måned, men kommer med på sommerlejren. Heldigvis har vi 
gode hjælpere at trække på i baglandet.

Mikroernes planer



- 18 -

2017 har været endnu et år fuld af spejderaktiviteter. Vi lagde ud med et forløb 
om samfund og kultur i januar, hvor vi blandt andet havde besøg af et par 
betjente, som gjorde et stort indtryk på de fleste. Efterfølgende arbejdede vi med 
spejderfærdigheder og knob før vi tog på forårstur i slutningen af marts.
Foråret bød også på et forløb med pionering, hvor hver patrulje byggede en tre-
buk, som var stærk nok til at holde hele patruljen. Vi fik også tid til at deltage i 
Pandaløb på Kastrup Fortet inden det blev tid til det årlige Oak City rally. Igen i år 
deltog vi med tre smukt malede minibiler, som alle gennemførte - super flot løbet!
Årets sommerlejr gik naturligvis til Sønderborg, hvor vi sammen med godt 100 
andre spejdere fra Bellahøj og mere end 37.000 andre spejdere fra hele verden 
deltog i Spejdernes Lejr 2017. Det var både stort og spændende. Vi prøvede 
en masse sjove aktiviteter fra 3D twister over natløb og ridderprøver til verdens 
længste hoppeborg. Og vi fik prøvet kræfter med lejrliv i stor skala - det er både 
udfordrende og sjovt at lave mad til 130 spejdere på bål.

Efter sommerferien var vi sammen med resten af gruppen på Egemosen, hvor 
vi sagde farvel til de ældste minier og velkommen til en flok nye. I år var der i 
anledning af gruppens 75 års jubilæum også forældre med på besøg - det var 
både sjovt og hyggeligt.

I efteråret har vi arbejdet med basale spejderfærdigheder med kniv, sav og 
knob. I september drog vi også til Egemosen, hvor de tapre miniriddere hjalp 
Mosekongen med at befri prinsessen fra heksene. Det blev den mest regnfulde 
spejdertur i mands minde. Til sidst måtte selv de sejeste spejdere trække i tørvejr, 
mens vi ventede på at det drev over. Heldigvis bød søndagen på opklaring og 
tovtrækning med en bryggerhest - som minierne vandt!
I efteråret har vi også snuset til orientering og fået styr på verdenshjørnerne. Vi 
har talt om kommunikation og koder - fra smilier til morse, og så har I travet! Først 
5 km og ugen efter 10 km, hvor ruten gik gennem byen over Vesterbro til Amager 
Fælled.

Vi sluttede 2017 af med lidt kulinariske udfordringer på Trangia. I fik fremtryllet 
velsmagende tomatsuppe, sprød chokoladekage og lækker chokoladefondue.
2018 bliver et år hvor der kommer til at ske en hel masse, og vi ledere glæder os 
til et nyt år fuld af sjove og lærerige oplevelser.

Mange Minispejderhilsner
Christoffer, Jeff, Maria, Martin, Morten & Jacob.

Miniernes beretning
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Planerne for 2018 frem til og med 
sommerferien ligger nogenlunde 
fast. Vi kommer til at arbejde med 
patruljesærpræg - hver patrulje skal 
finde et navn, et råb og lave en stander. 
Som altid kommer vi på forårstur - i år 
til Orekilde, hvor vi tager 24-timer-i-
sovepose-mærket.

Vi deltager også på Oak City Rally til maj. 
Sidste år afprøvede vi en fælles forældre/
spejder-pynte dag; det var en success, 
så i år holder vi hele to pynte & male 
arrangementer op til Oak City.

Forsommeren byder også på forløb med 
klassiske spejderfærdigheder, som knob, 
besnøringer og pionering, bål og telt. Det 
er færdigheder, som vi får lejlighed til at 
afprøve, når vi tager på sheltertur i maj i 
Vinderød skov.

Og endelig er der naturligvis 
sommerlejren, som igen i år afholdes 
sammen med mikroerne (der jo rykker op 
til minierne lige efter sommerferien).

Miniernes planer
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Juniorerne startede året med at 
arbejde med førstehjælp. De fik 
lov til at arbejde med en masse 
cases, både de lidt sværere der 
blev snakket igennem, og nogle 
lidt mindre, som kunne laves 
som skuespil. Derudover blev 
der selvfølgelig lagt en masse 
forbindinger, og til sidst også 
sminket en del skader, som man 
kunne øve sig i at behandle.

I starten af februar var PLA’erne 
på tur, hvor der både blev lavet 
bål, pizza på tragia, spillet poker 
og lavet “PLA-talentet”. Herefter 
var det tid til Klimaforløb, hvor vi 
bl.a. Kiggede på plastic-change, 
klimavenlig mad og genbrug.

I marts var vi også på tur. 
Denne gang byggede vi ægte 
raftekøkkenborde, og lavede mad 
over bål, og der var selvfølgelig 
også lige klemt et lille lejrbål og en 
smuglerleg ind.

April startede med et besøg til fællesmøde hos Lersøparkspejderne hvor temaet 
var Masterchef, så der blev kokkereret på Trangia, hvor efter vi brugte nogle 
møder på lige at få støvet de sidste spejderfærdigheder af, så vi var klar til at tage 
på divisionsturnering.

Efter divi var det tid til at forberede Oak Citybilerne, og i år var vi så heldige at der 
var nogle flinke forældre, som havde bygget nogle nye lækre biler, så de bare lige 
skulle testes og have lidt maling, inden selve løbet, hvor vi fik nogle fine tider.
Således gik også maj, hvor vi forresten også havde nogle af de seje juniorer 
afsted på PUFkurser rundt om i landet. 
Herefter kunne vi lige nå et pandekagemøde, at planlægge og afholde et dejligt 
gakket møde for minierne, og så den dejlige sommer-jule-afslutning, inden det var 
tid til sommerferie.

Juniorernes beretning
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I sommerferien gik turen til Sønderborg sammen med resten af Danmarks 
spejdere til Spejdernes lejr. Der oplevede vi, udover en masse regn, rafter og bål, 
en masse sjove aktiviteter. Vi var fx ude at lave mad sammen med madtropperne, 
ude at se Dybbøl mølle, inde at se Sønderborg by og til ægte Synnejyskdaw.
Efter sommerferien var det som altid tid til gruppetur, hvor vi skulle sige farvel til 
alle de gamle juniorer - og velkommen til en masse nye. Herefter gik vi i gang 
med håndværksforløbet, afbrudt af et enkelt møde, som PLAerne havde planlagt 
for deres patrulje. Under håndværksforløbet blev der bl.a. syet puder, bygget 
fuglekasser, og lavet navnelæderlapper.

Sådan blev det hurtigt efterårsferie, hvor efter spejderne fik lov til at afholde et 
møde de selv havde planlagt for alle divisionens juniorer, som var på besøg.
I slutningen af året tog vi en hurtig brush-up af spejderfærdighederne, så alle fik 
lov til at svinge øksen og kunne finde ud af at tænde et bål, inden vi tog på tur 
og testede det i praksis. Her skulle der tilberedes et lille måltid, som spejderne 
selv fik lov at købe ind til. Lørdag aften dukkede Kaj fra “Kaj og Andrea” op, og 
hapsede alle popcornene som var tiltænkt lejrbålet. Heldigvis mødte juniorerne 
nogle flinke tropsspejdere ude i området, som gerne ville hjælpe dem med at få 
popcornene tilbage.

Efter turen var det blevet tid til et møde med mærker, bål og skumfiduser inden vi 
sluttede året af med lidt “Sommer”afslutning.
På ledersiden har det været et godt år, hvor vi har overtaget Mikkel fra mikroerne 
og fået Heidi ind fra Klanarbejdet. Vi har også nydt godt af vores to vikarer, 
Bæverfar og Mathias fra Sirius II.

Størstedelen af ledelsen var også en tur på Ledelsekursus 1, og fik sammen en 
masse værktøjer med hjem, samt snakket om hvad juniorledelsen egentlig er for 
en størrelse, og hvor vi gerne vil hen af. Den faste ledelse er således i slutningen 
af 2017: Morten (JL), AK, Esben, Gustav, Heidi, Lisbeth, og Mikkel.

Juniorernes beretning
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Året starter med orienteringsforløb, hvor vi denne gang udnytter at Søllerød OK 
arrangerer o-løb hver søndag, og derfor nemt kan tage juniorerne med på et rigtig 
orienteringsløb.

Februar byder på PLAtur og forberedelser til grupperådsmøde hvorefter vi starter 
på et forløb om kommunikation.
I marts skal vi igen på tur, denne gang for alle juniorerne, og denne gang kommer 
der lidt mere tema, og lidt mindre klassisk spejd.

Herefter bliver det tid til at arbejde med de klassiske spejderfærdigheder, så 
vi er klar til divi og senere sommerlejr. Samtidig tager vi også hul på Oak City 
forberedelserne, denne gang med et nyt koncept, hvor vi stort set ikke kommer til 
at bruge møder på det - så har vi tid til at lave sjove ting for alle - også dem der 
ikke skal med på Oak City. Vi håber også på at sende en masse spejdere afsted 
på PUF* igen i år.

Forårssæsonen sluttes, som det næsten er blevet tradition, af med at afholde et 
møde for minierne, inden vi har vores egen afslutning.
Sommerlejren går i år til Assenbækmølle, en klassisk centersommerlejr. Der ser 
ud til at være nogle fede aktiviteter, og så 
glæder vi os selvfølgelig enormt meget til 
at bygge køkkenborde, lave mad over bål, 
sove i telt osv. 
Efter sommerferien er det atter tid til 
gruppetur, udskiftning af juniorer, med alt 
hvad dertil hører af rystesammenaktiviteter 
og lignende. I år regner vi med at fortsætte 
direkte med sikkerhedsbeviser, bål og 
lignende, indtil vi skal på Juniortræf 
sammen med resten af divisionen.
Vi regner også med at efteråret byder på 
et lille PLA-arrangement og en tur for alle 
juniorerne, samt flere seje og lærerige 
forløb. 
Lederne glæder sig til endnu et år fyldt 
med gakkede oplevelser og seje juniorer.

* 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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I 2017 blev troppen i Bellahøj 21st Barking officielt danmarks største. Det er både 
en imponerende rekord og en udfordring, vi tager meget seriøst i tropsledelsen. 
Derfor har 2017 især været et år, hvor vi har kigget indad for at få det bedste 
samarbejde op at køre med patruljerne og sørge for at gøre det rart for alle 
spejdere i troppen at være til møderne.

Året startede ud med en tur til Jægerspris, hvor den stod på orientering til den 
store guldmedalje. Her blev der pejlet og trænet forskellige måder at bruge 
kompas til orientering, alt imens vi fik gået nogle kilometer rundt i naturen. I 
foråret var der traditionen tro patruljeture for alle, hvor radiserne planlagde ture 
helt fra bunden under vejledning fra tropsledelsen. Det lød til at der blev afholdt 
nogle rigtig gode ture :) Derudover var der også både en divisionsturnering og 
et Oak City Rally, hvor vi var godt repræsenteret. Denne gang var der dog ikke 
nogle trofæer med hjem, så det kan være at der skal trænes lidt ekstra op til de to 
arrangementer i 2018?

For 2. gang afholdtes Spejdernes Lejr med de største spejderkorps i Danmark 
– også denne gang var Bellahøj 21st Barking flot repræsenteret – og med 30 
deltagende tropsspejdere, var vi også her den største gren. Det betød også at 
troppen var meget involveret i opsætning, nedrivning og de gængse rutiner med 
madlavning og brændehugning. På sommerlejre har vi tidligere haft god erfaring 
med at holde patruljens time hver aften, så vi kunne komme til bunds i om 
patruljedynamikken er på plads og om alle generelt har det rart. Det er et element 
vi også tog med på årets sommerlejr, hvilket virkede som en god måde at runde 
aftenerne af på og generelt sørge for at der blev skabt trygge og fortrolige 
rammer for spejderne.

Troppens beretning

HVAD	ER	EN	RADISE? 

I troppen i Bellahøj 21st Barking går 
patruljeledelserne under den fælles 

betegnelse ‘radiser’. Det er 
en gammel titel som kommer 
efter tegneserien radiserne, 
men i dag kan rollen også 
symbolisere det at spire og 

vokse.
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Troppens beretning
Efter sommerferien sendte vi de ældste op til Sirius II og tog imod 20 nye 
tropsspejdere fra juniorgrenen. Det betød således også at vi måtte starte en ny 
patrulje op – således gik vi fra 5 til 6 patruljer. Det har også betydet at der blev 
startet patruljer op, hvor radiserne ikke havde meget erfaring og derfor fik brug 
for lidt mere støtte i løbet af efteråret. Vi overlader generelt meget ansvar til 
radiserne, hvilket også betyder at vi fokuserer meget på at de skal lykkes med 
patruljemøderne og have en god oplevelse med at lede jævnaldrende. Med dette 
fokus i tankerne, begyndte vi således i efteråret at udarbejde færdigpakkede 
møder, så radiserne til enkelte møder kunne nøjes med at fokusere på afvikling 
fremfor planlægning. Vi evaluerer løbende på effekten af dette, men har allerede 
nu modtaget god respons fra flere radiser.

Efteråret bød på en tur til Söderåsen – en tur der efterhånden er blevet 
traditionsrig for troppen i gruppen. Her var der overnatning i det fri, basal 
orientering og madlavning på trangia. 30 spejdere og 4 ledere var taget af sted 
og humøret var i top, omend enkelte var lidt trætte til sidst ;) I oktober tog alle 
patrulje rejsekortet i brug, da vi igen deltog i S-togsløbet en ganske almindelig 
onsdag aften. Selvom vi 
ikke vandt i år, var flere 
patruljer ret dygtige og fik 
bestemt en god aften ud 
af det. Uge 42 er en særlig 
uge for tropsspejdere i 
Danmark. Det er nemlig 
her, at nogle af de vigtigste 
venskaber etableres på 
tværs af landets grænser. 
Det er her, spejderne 
bliver 3 cm højere af at 
skulle stå på egne ben og 
lære sig selv at kende på 
både godt og ondt. Det er 
her PLan-kurserne finder 
sted! Selvom vi altid taler 
godt om disse kurser, er 
det forskelligt hvor mange 
der prioriterer det. Og i 
år sendte vi ikke helt så 
mange af sted, som vi 
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Troppens beretning Troppens beretning
kunne have ønsket os. 11 tropsspejdere var af sted i 2017 og vi håber at hver og 
en har taget nogle oplevelser og erfaringer med tilbage til gruppen.

Inden året sluttede af, var et par patruljer på et par hyggelige patruljeture. Det 
er altid et tilbud vi giver patruljerne, for at kunne skabe ekstra stærke bånd. 
Derudover havde vi inviteret tropsspejderne på en juletur på 1 døgn i starten 
af december. Her blev sms og Instagram taget i brug som værktøj til at føre 
patruljerne sikkert fra Flintholm st. til Hellerud ved Holte. Koder og opgaver var 
både temaet for aftenen derud og dagen efter. Spejderne tog godt imod den 
alternative løbsform, så mon ikke vi gentager nogle af elementerne igen i 2018?
Tropsmøderne har generelt i 2017 båret præg af et fokus på patruljesammenhold, 
færdigheder og samarbejde på tværs. Vi er blevet mere komfortable og 
opmærksomme på at møderne ikke længere kan foregå indendørs og er dermed 
også begyndt at bruge flere områder i København til spejdermøderne. Det er 
en nødvendighed, når vi er mellem 40 og 50 på de fleste tropsmøder, og vi 
håber at tropsspejderne samtidig også bliver bedre til at huske det varme tøj i 
vinterhalvåret.

Rent strukturelt er der sket en del for tropsledelsen i efteråret 2017. Kort efter 
sommerferien sagde vi ‘hej’ til Sebastian Stannum som ny tropsleder. Mie og 
Mathias har overtaget grenleder-tjansen for Emil. Til gengæld har Emil etableret 
en radiseledelse, dvs. en separat ledelse, der fokuserer på vejledning til de 
månedlige radisemøder og generel udvikling af troppens radiser. Det er ikke nyt 
for gruppen med en sådan struktur, men det er et stykke tid siden at det sidst 
har været således. Tropsledelsen og radiseledelsen vil jævnligt være i dialog 
med hinanden, omend der også er rum for at radiserne kan snakke fortroligt med 
radiseledelsen. Radiseledelsen består udover Emil af tidligere ledere og seniorer 
i Bellahøj 21st Barking: Lene Zebitz, Lene Munkholm, Anders Rasmussen og 
Christian Iversen. Radiserne har allerede taget godt imod den nye struktur og vi 
ser frem til at kunne højne niveauet for både radisearbejdet og patruljearbejdet i 
2018.
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Troppens planer
2018 er allerede skudt godt i gang med et hektisk møde, hvor den traditionsrige 
DITEVS-konkurrence blev skudt i gang. Således vil det næste halve år bestå 
af en række konkurrencer mellem patruljerne, hvor færdigheder, turnout og 
uniformering står i højsædet. Selvom ikke alle nyder den form for konkurrence, 
håber vi at det kan hjælpe lidt til at højne niveauet blandt vores spejdere inden 
årets divisionsturnering :)
På samme møde, bød vi velkommen til vores nyeste tropsleder, Fnug. Hun har 
tidligere været leder i andre grupper i divisionen, har været med til at lave PLan 
flere gange og er generelt spændt på at starte op som tropsleder i Bellahøj 21st 
Barking.

Alt imens vi konkurrerer på tværs af patruljerne, begynder vi så småt at se frem 
mod årets tropssommerlejr. Vi skal til England og ender med at sende intet 
mindre end 43 tropsspejdere af sted. Det er et imponerende højt antal spejdere 
(83% af det nuværende antal indmeldte) og vi ved at der allerede er planlagt et 
hav af spændende aktiviteter. Vores engelske venskabsgrupper fra Barking og 
Dagenham kommer vi allerede til at møde i juni, når vi afholder et internationalt 
møde med spejderne derfra.
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Troppens planer
Med de nuværende 52 
tropsspejdere, er det 
en udfordring at gøre 
møderne nærværende 
for alle. Vi har derfor sat 
venteliste på troppen og 
er løbende i dialog med 
patruljeledelserne om 
antallet – vi tager kun nye 
ind, hvis vi vurderer at det 
ikke skader de daglige 
patruljemøder. Til gengæld 
er det uundgåeligt at 
troppen vokser yderligere 
efter sommerferien. Lige nu 
lyder det til at der rykker 19 
spejdere op fra juniorerne, 
hvilket betyder at vi højst 
sandsynligt skal oprette 
endnu en patrulje (eller to) 
og se nærmere på om der 
skal foretages ændringer i strukturerne for møderne. Vi håber at den nye struktur 
med radiseledelsen vil hjælpe til at gøre denne transformation så gnidningsfri 
som muligt. Generelt vil vi i løbet af 2018 løbende evaluere på og reflektere over 
hvordan vi bevarer de gode tropsmøder og radisearbejdet alt imens troppen til 
stadighed vokser. Ligeledes vil vi fortsat arbejde med hvordan vi og spejderne 
skal forholde sig til den nye struktur af radiseledere og tropsledere.

Til efteråret vil vi fokusere på at skabe trygge og gode sociale rammer i 
patruljerne. Derfor vil dette blive essentielt for møder og ture frem til jul. Vi vil 
som altid anbefale patruljerne at tage på egne patruljeture og vi håber derudover 
at sende en stor flok spejdere på PLan. Selvom vi er blevet mange, er det 
vigtigt at alle tropsspejdere i Bellahøj 21st Barking har en god oplevelse med 
spejderarbejdet. Så vi håber at forældre og spejdere som altid vil kontakte os, 
hvis noget andet er tilfældet. Vi ser frem til at opleve 2018 sammen med jer :)
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2017 har budt på klanaktiviteter i alle retninger. På de ugentlige møder er vi 
kommet vidt omkring : vi har bagt norske smultringe og holdt talentshow, spillet 
brætspil og kælket, holdt filmaftener og julehygget – for blot at nævne nogle 
stykker. I sommers brugte vi også et par møder på at tænke over, hvordan vi 
skulle lave det fedeste klanår, og det resulterede i en halvårsplan, der strækker 
sig helt til vinterferien.

I løbet af året nåede vi en del ture. Årets første tur havde temaet 
’børnefødselsdag’, og vi fyrede op for rød sodavand, skattejagt og lagkage-
bygning. På gruppeturen byggede vi en tømmerflåde, som vi padlede rundt 
på Egemosens sø med. Her tog vi også imod de nyoprykkere, som vi lærte 
endnu bedre at kende på rystesammenturen. Meget passende var temaet her 
teambuilding. Udover weekendturene har vi holdt jule- og påskefrokost, og 
vi deltog i en blå fiskevogn på Oak City, hvor vi med nød og næppe nåede at 
fremskaffe superseniortrofæet til tiden. Vi havde også en enkelt endagstur, der 
indebar æbledag på Brønshøj Torv og en regnfuld travetur i Dyrehaven.

Sirius II’s beretning
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En del af spejderiet er foregået udover klanen. På gruppeplan arrangerede 
vi i februar BellaSpejd sammen med troppens Radiser. Kigger man på 
divisionsarbejdet, var et par stykker med som hjælpere på SuperDivi i foråret, og i 
august inviterede vi resten af divisionens klaner til fællesklanmøde med omvendt 
madlavning. En del siriusser deltog også på årets seniordag, hvor der blev kastet 
med kogt pasta og spillet lasertag.

I sommerferien udvidede grænserne sig yderligere, da vi tilbragte en dag i 
selskab med en gruppe tyske klanspejdere, der var på lejr i Danmark. I bedste 
turist-stil gennemtravede vi København og så diverse seværdigheder, før vi 
sluttede med grill og hygge. Senere på ugen tog vi afsted på SL:17, der uden 
sidestykke var årets største spejderoplevelse. Udover at deltage på lejrens 
aktiviteter blev tiden blandt andet brugt på at lave mad til de 100+ deltagende 
bellahøjer, yoga, vedvarende udbygning af hængekøjeborgen samt et fornøjeligt 
gensyn med de tyske spejdere, der lagde vejen forbi på vej hjem.

Sirius II’s beretning
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Fremadrettet vil vi i Sirius 
II fastholde det aktive 
aktivitetsniveau. Vi planlægger 
at lave flere endagsture/
arrangementer, så der sker 
noget cirka månedligt. Vi vil 
blive ved med at arbejde ud 
over klanen selv: for eksempel 
går sommerlejren i 2018 
til England i selskab med 
troppen og vores engelske 
venskabsgruppe. Oven i det 
arbejdes der i divisionen på 
mere seniorarbejde på tværs, 
hvilket vi også ser frem til! 
Generelt vil vi gøre vores bedste for, at 2018 bliver et år med endnu mere fedt, 
aktivt og inspirerende klanarbejde!

Sirius II’s planer
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Bobs beretning
Vi startede året med en dejlig BOB-tur hvor vi var på Commonwealth 
convention på Bahamas. Hen ad foråret valgte de mest agile i BOB at gå til året 
påskefrokost. De startede fredag aften i Karlslunde og endte lørdag morgen på 
Amager. Turen gik over Hedehusene og Virum og endte på 75 dejlige, skønne og 
forfriskende kilometer. Appetitten var stor og den traditionsrige kyllingejagt blev 
udført med stor entusiasme.
Sommerlejren gik i år til Sønderborg på SL17 hvor BOB hovedsageligt var afsted 
som ledere, jobbere og gruppeassistenter.
Igen i år var vi stærkt repræsenteret til USB, som er et online spejderløb. 
Vi fik endnu en podieplacering. Efterfølgende holdte vi det årlige BOB-
generalforsamling, hvor vi igen fik planlagt det næste BOB-år.
BOB sluttede året af med at stå for raftekonstruktioner til gruppens juletræssalg 
og stod for salget nogle dejlige aftener i december.
Udover de ovennævnte aktiviteter har de enkelte underklaner i BOB holdt mange 
succesrige hverdagsmøder med høj mødedeltagelse. Her er øvet færdigheder 
som fx 10-minutters tårn (i regnvejr), flint, stål og ildbord (indenfor), o-løb (Geels 
skov x 4), avanceret mad over bål, sheltertur, kirke- og brovandring i København 
og som altid befinder vi os bedst til havs så vi har også nydt ture på vandet.
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Bobs planer
I 2017 sagde vi farvel til 
Håndværksklanen og er 
derved to aktive klaner; 
Equaluk og Polaris, samt 
en del løsgængere. Polaris 
vil i 2018 fortsætte med 
en ugentlig mødefrekvens 
og er pt. 9, hvor den ene 
bor på Maldiverne. Eqaluk 
vil i 2018 fortsætte med 
at holde møder ca. hver 
tredje uge. Men grundet 
ændringer i hvornår folk 
har tid, er vi dog skiftet 
over til at holde møde på skiftende ugedage.
Marts byder på BOB-tur og vi ser også frem til skovturen med resten af område 2. 
Vi fortsætter også med vores BOB-møder hver anden måned, som vi skiftes til at 
afholde. D. 22/2 afholder løsgængerne (Sune og Jakob) og Equaluk afholder d. 
19/4.
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Gruppens udviklingsplaner læner sig i år op ad det gruppeudviklingsforløb vi 
er i gang med, med støtte fra konsulenter fra korpset. Den konkrete udførsel af 
planerne bliver udspecificeret i de første måneder af året. Samtidig bygger det 
videre på det arbejde der er lagt i 2017. Processen blive løbende visualiseret på 
Rytterskolens vægge med plancher, så alle bliver en del af processen og kan 
følge med undervejs. Det samlende tema er menneskelige ressourcer. Hvordan 
sikrer vi både at tiltrække, udvikle og fastholde de mennesker, der driver vores 
store og velfungerende spejdergruppe.

Udviklingsperiode
Grupperådsmøde 2018 til Grupperådsmøde 2019

Et emne der også var vigtigt for os sidste år, men som vi ikke nåede så langt 
med. I år skal der ske målrettede initiativer, der indsamler viden om forældrenes 
muligheder for at hjælpe. Samtidig skal det være nemt og overskueligt, hvordan 
man som forælder kan give en hånd med.

Vi vil gøre op med 
plejer, ved at sætte faste 
rammer for hvordan vi 
blander erfarne og nye 
planlæggere. Når vi 
tænker nye folk ind som 
kernemedlemmer af vores 
udvalg tvinger vi os selv til 
se nye veje. 

Udviklingsplaner 2018

ForÆldrekompetencer

Nye arrangører med nye idéer
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Der skal indtænkes følordninger i 
udvalgsarbejdet, og arbejdes med 
niveauopdelte opgaver. At stå for noget 
skal på den måde give noget igen og 
udfordre, men i overskuelige bidder. Vi er 
gode til det i grenledelserne og overfor 
spejderne. Vi skal blive bedre til det på 
gruppeniveau, sådan at flere har lyst til at 
være med.

Vi skal beholde gejsten i spejderarbejdet, også for dem, der har prøvet det mange 
gange før. Derfor vil vi prøve at se ud over vores normale fastplanlagte strukturer 
og åbne op for flere nye løsninger.

Samtidig vil vi 
arbejde videre med 
at implementere de 
værktøjer vi har udviklet 
i løbet af 2017, bl.a. 
ledelsespipeline

Udviklingsplaner 2018
Tryg oplÆring i nye kompetencer

Vildere fremfor plejer
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Regnskab 2017 og budget 2018

Status pr. 1. januar 2018
Konto AKTIVER Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

3000 Driftkonto-Nordea 01064391913310 139.305
3005 Opsparingskonto-Nordea 01064392485134 272.754
3010 Danske Bank 15511591126 95.895
3015 Hyttekonto-Nordea 01066284365230 458.949
3020 Kasse 0
3030 Tilgodehavende kontingent 0
3035 Kortindbetalinger -712
3040 Tilgodehavender 10.726
3050 Andre tilgodehavender 0
3055 DSB Rejsekort 14.342
3060 Inventar og materiel 6.074
3070 Hus, hytte og grund 0
3080 Debitorsamlekonto 25.230

AKTIVER I ALT 1.022.564 0 0,00

PASSIVER

4000 Gæld til korps og division 0
4010 Andre skyldige omkostninger -47.853
4020 Bankgæld 0
4030 Prioritetsgæld 0
4040 Hensættelser 0
4050 Formue -895.409
4080 Kreditorsamlekonto -79.301

Årets resultat:
1898 Indtægter 2.051.573 870.194 986.389
2998 Udgifter -1.912.793 -851.055 -967.350

PASSIVER I ALT -883.784 19.139 19.039,00

Status pr. 1. januar 2018



- 36 -

Regnskab 2017 og budget 2018

Indtægter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

Medlemskontingent:
1000 Mikro 43.926 0
1010 Mini 82.469 0
1020 Junior 60.768 0
1030 Trop 101.256 0
1040 Sirius II 21.425 0
1050 BOB 17.325 0
1060 Ledere mv. 1.496 300.000
1070 Medlemskontingent 2016 13.550 0

I alt 342.215 300.000 300.000

Deltagerbetaling til ture og lejre:
1100 Mikro 0 0
1110 Mini 0 45.000
1120 Junior 0 45.000
1130 Trop 0 129.000
1140 Sirius 100 27.000
1150 BOB 4.500 0
1160 Fællesture 167.402 0

I alt 172.002 175.200 246.000

Offentlige tilskud:
1200 Deltagertilskud 80.324 68.502 69.000

Regulering foregående år -2.904 0 0
1210 Driftstilskud (egen hytte) 92.746 123.589 123.589

Regulering foregående år -30.844 0 0
1220 Hyttelejer (week-end & lejre) 44.178 58.903 46.800

Regulering foregående år 0 0 0
1230 Kursustilskud 42.135 56.000 49.000

I alt 225.634 306.994 288.389

1240 Egen betaling, lange kurser 1.894 12.000 12.000
2410 Egen betaling af fremmed hytteleje 0 23.000 0

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
1380 Juletræssalg 65.757 45.000 140.000
1310 Ny Hytte indtægt 1.139.228 0 0
1300 Diverse indtægter 73.497 8.000 0
1320 Merchandise 31.347 0 0

OK Benzin 0 0 0
AAB40 0 0 0
Ny idè 0 0 0

I alt 1.311.723 88.000 152.000

IndtÆgter

* Se "Kontingentstigning", side 7.

*
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IndtÆgter

Regnskab 2017 og budget 2018

Indtægter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

INDTÆGTER I ALT 2.051.573 870.194 986.389

Indtægter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

Medlemskontingent:
1000 Mikro 43.926 0
1010 Mini 82.469 0
1020 Junior 60.768 0
1030 Trop 101.256 0
1040 Sirius II 21.425 0
1050 BOB 17.325 0
1060 Ledere mv. 1.496 300.000
1070 Medlemskontingent 2016 13.550 0

I alt 342.215 300.000 300.000

Deltagerbetaling til ture og lejre:
1100 Mikro 0 0
1110 Mini 0 45.000
1120 Junior 0 45.000
1130 Trop 0 129.000
1140 Sirius 100 27.000
1150 BOB 4.500 0
1160 Fællesture 167.402 0

I alt 172.002 175.200 246.000

Offentlige tilskud:
1200 Deltagertilskud 80.324 68.502 69.000

Regulering foregående år -2.904 0 0
1210 Driftstilskud (egen hytte) 92.746 123.589 123.589

Regulering foregående år -30.844 0 0
1220 Hyttelejer (week-end & lejre) 44.178 58.903 46.800

Regulering foregående år 0 0 0
1230 Kursustilskud 42.135 56.000 49.000

I alt 225.634 306.994 288.389

1240 Egen betaling, lange kurser 1.894 12.000 12.000
2410 Egen betaling af fremmed hytteleje 0 23.000 0

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
1380 Juletræssalg 65.757 45.000 140.000
1310 Ny Hytte indtægt 1.139.228 0 0
1300 Diverse indtægter 73.497 8.000 0
1320 Merchandise 31.347 0 0

OK Benzin 0 0 0
AAB40 0 0 0
Ny idè 0 0 0

I alt 1.311.723 88.000 152.000

Indtægter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

Medlemskontingent:
1000 Mikro 43.926 0
1010 Mini 82.469 0
1020 Junior 60.768 0
1030 Trop 101.256 0
1040 Sirius II 21.425 0
1050 BOB 17.325 0
1060 Ledere mv. 1.496 300.000
1070 Medlemskontingent 2016 13.550 0

I alt 342.215 300.000 300.000

Deltagerbetaling til ture og lejre:
1100 Mikro 0 0
1110 Mini 0 45.000
1120 Junior 0 45.000
1130 Trop 0 129.000
1140 Sirius 100 27.000
1150 BOB 4.500 0
1160 Fællesture 167.402 0

I alt 172.002 175.200 246.000

Offentlige tilskud:
1200 Deltagertilskud 80.324 68.502 69.000

Regulering foregående år -2.904 0 0
1210 Driftstilskud (egen hytte) 92.746 123.589 123.589

Regulering foregående år -30.844 0 0
1220 Hyttelejer (week-end & lejre) 44.178 58.903 46.800

Regulering foregående år 0 0 0
1230 Kursustilskud 42.135 56.000 49.000

I alt 225.634 306.994 288.389

1240 Egen betaling, lange kurser 1.894 12.000 12.000
2410 Egen betaling af fremmed hytteleje 0 23.000 0

Ekstraordinære indtægter til NY HYTTE
1380 Juletræssalg 65.757 45.000 140.000
1310 Ny Hytte indtægt 1.139.228 0 0
1300 Diverse indtægter 73.497 8.000 0
1320 Merchandise 31.347 0 0

OK Benzin 0 0 0
AAB40 0 0 0
Ny idè 0 0 0

I alt 1.311.723 88.000 152.000

IndtÆgter
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Regnskab 2017 og budget 2018

Udgifter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

Møder/materialer:
2100 Mikro -2.395 -2.000 -1.800
2110 Mini -1.707 -2.000 -1.800
2120 Junior -8.724 -6.200 -8.000
2130 Spejder -7.083 -4.000 -11.000
2140 Sirius -734 -2.500 -2.500
2150 BOB -639 -1.000 -1.000
2160 Fælles -38.385 -7.000 -7.000
2180 Startpakker -80 -1.000 0

I alt -59.747 -25.700 -33.100

Ture & lejre, kontingentbetalt:
2200 Mikro -5.284 -7.200 -7.000
2210 Mini -5.900 -15.000 -10.500
2220 Junior -14.897 -21.400 -16.500
2230 Spejder -18.464 -33.200 -33.000
2240 Sirius -6.824 -10.000 -7.000
2250 BOB -150 -1.000 -1.000
2260 Fællesture -26.166 -15.000 -15.000

I alt -77.685 -102.800 -90.000

Ture & lejre, deltagerbetalt:
2300 Mikro 0
2310 Mini 0
2320 Junior 0
2330 Spejder -11.099
2340 Sirius 0
2350 BOB -7.805
2360 Fællesture -271.595

I alt -290.499 -245.155 0

2400 Leje af fremmede hytter -77.781 -77.000 -78.000
2405 Depositum - leje fremmede hytter 129 0 0

-77.652 -77.000 -78.000

2000 Korpskontingent -59.231 -56.000 -56.000
2010 Divisionskontingent -19.567 -18.500 -20.000

2500 Leder arrangementer -4.885 -8.000 -8.000
2510 Bestyrelsesmøder -9.281 -4.000 -4.000

2550 Kurser -65.127 -70.000 -70.000

Udgifter
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Udgifter
Konto Regnskab Budget Budget

2017 2017 2018
kr. kr. T.kr.

2600 Totempælen - trykning -15.984 -20.200 -20.000
2610 Porto 0 -1.000 0
2620 Bank gebyrer -514 -500 -500
2630 Kontorartikler -2.429 -2.000 -2.500
2635 IT i hytten -273 -1.000 -1.000
2636 Mobiltelefoner -668 0 -1.000
2650 Gaver -5.052 -10.000 -10.000
2655 Ekstern revisor -21.250 -11.250 -20.000
2660 Trailer -539 -1.000 -2.000
2670 Materialer -21.353 -15.000 -15.000
2680 Merchandise -40.808 0 0
2690 Gruppe forsikringer -5.207 0 -6.000
2810 Juletræssalg Udgift -67.487 0 -90.000

2800 Ny Hytte udgifter -898.791 0 0

Lokaleudgifter vedr. egen hytte:
2700 Hytten - husleje -130.000 -130.000 -130.000
2710 Skatter 0 0 0
2720 Varme & Lys (El) -25.000 -26.000 -26.000
2730 Forsikringer 0 -6.000 -6.000
2740 Rengøring -13.413 -13.750 -13.750
2750 Vedligehold (akustikloft) -160 0 -1.000
2760 Vand 0 -1.200 0
2770 Renovation 0 0 0
2780 Diverse -192 -5.000 -5.000

I alt -1.407.209 -400.400 -507.750

UDGIFTER I ALT -1.912.793 -851.055 -708.850

Udgifter

Regnskab 2017 og budget 2018

Udgifter
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Regnskab 2017 og budget 2018

Godkendelse af Resultatopgørelse 2017 samt budget 2018
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Godkendelse af Resultatopgørelse 2017 samt budget 2018

Regnskab 2017 og budget 2018

Revisionspåtegning
Revisionspåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret resultatopgørelse og 
balance.
Jeg har set resultatopgørelsen igennem og stikprøvevis gennemgået bilag med fokus 
på de store bilag. 
Samme vedr. balancen og her især stikprøve-testet de store beløb samt undersøgt om 
der er periodiske forskydninger og herunder set på forsikring
 
Jeg har undervejs sendt omkring 8-10 forespørgsler til Jan som kasserer vedr. ting som 
jeg undrede mig over og fået svar på dem alle, så jeg nu kan godkende at alt det jeg har 
set ser retvisende og rigtigt ud. 
Endvidere har jeg stikprøve-checket en hel del medlemskontingentbetalinger og her er 
der virkelig styr på.
Det lykkedes således kun at finde en enkelt der stadig står som ubetalt over tid. Denne 
har Jan som kasserer taget videre til rette medlem.
 
Jeg har IKKE set på juletræs-regnskabet da det ikke var endeligt, så det er undtaget 
her.
 
Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps' revisionsinstruks.

Revisor

Godkendt på grupperådsmødet d. 
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Fryser du på møderne?
Så skal du da have en af de nye halsedisser!

Bestil på b21b.dk/halsedisse allerede nu
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Tak for i år! Vi glÆder os til 
et forrygende 2018!

Fryser du på møderne?
Så skal du da have en af de nye halsedisser!

Bestil på b21b.dk/halsedisse allerede nu
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