Referat af generalforsamling
KFUM SPEJDERNE I AUNING
Onsdag den 16. september 2020 kl. 19.00
Tilstede: Torben Reinholdt, Mikkel og Lisbeth Røge, Kim Jung Nissen, Mads Bjerregaard, Mogens Gerstrøm,
Trine Steinicke, Hanne Christiansen, Bo Kvistgaard, Rikke Stidsing, Jesper Filtenborg og AnneMette
Rasmussen
1. Valg af Dirigent
Gruppen foreslog Mogens Gerstrøm som efterfølgende blev valgt.

2. Valg af Referent
Anne Mette Rasmussen blev valgt
3. Aflæggelse af beretning
Bestyrelsesformand Mads Bjerregaard fortalte, at gruppen efter en periode med nedgang i
medlemstallet igen ligger på et fornuftigt niveau på omkring 100 medlemmer. Dette skyldes en del
nye tiltag som lederne har søsat bl.a. besøgsdag i SFOen og besøgsdage i de yngste enheder.
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling arbejdet med de økonomiske aktiviteter i gruppen,
her tænkes på æbleskivesalg, opsætning af byens flagalle, salg af julekalendere. Ønsket med dette
arbejde er at kunne give enhederne en større økonomisk frihed til at lave aktiviteter. Bestyrelsen
har i samarbejde med lederne af 2 omgange udarbejdet og godkendt samværsregler for gruppen.
Dette er et lovpligtigt tiltag som bl.a. skal være med til at sikre vores spejdere endnu bedre mod
eventuelle overgreb og ligeledes sikre gruppens ledere imod mistanke om at have begået overgreb
på spejderne.
Gruppeleder Anne Mette Rasmussen fortalte, at lederstaben i Auning igennem de seneste år har
været igennem i stor udskiftning og at staben på nuværende tidspunkt består af en lille gruppe
ledere som har været med i en lang årrække og en større gruppe ledere som er nyere i gruppen.
Det har medført, at der er blevet brugt meget energi på at nytænke spejderarbejdet i gruppen både
på de ugentlige møder og til arrangementer. Den samlede ledergruppe har en vision om at tilbyde
ungerne nogle fede aktiviteter og dermed skabe engagement. Grundet den store lederudskiftning
er der igennem de seneste par år også brugt megen energi på at skabe et godt sammenhold og
dermed også samarbejde iblandt lederne. Senest har der for nylig været afholdt lederweekend som
et nyt tiltag. Der er også brugt meget energi på at udskifte nedslidt grej til nyere og mere
tidssvarende og på at nytænke udsmykningen i hytten. Det seneste projekt er ombygning af det
ene toilet til handicaptoilet med mulighed for brus. Anne Mette takkede bestyrelsen for godt
samarbejde og økonomisk velvilje til nytænkning og omlægning. Ligeledes blev lederne takket for
deres store engagement, gode grin og godt sammenhold.
Herefter blev der kort berettet om status i enhederne, Familiespejder: ca. 7 aktive familier, Bævere:
13-15 glade og energiske børn, Ulve: 14 engagerede børn, Junior: 14 børn fyldt med energi, trop: 16
unge med stort engagement, senior: 9 unge mennesker, som kører separat men på samme tid som
trop og junior.
Beretningen blev godkendt uden spørgsmål

4. Gennemgang af regnskab.
Mogens gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Kan ses på gruppens hjemmeside
www.auninggruppe.dk.
5. Forhandling om gruppens arbejde fremover herunder indkomne forslag, og planer for udvikling og
vækst.
Der var ikke kommet nogle forslag ind.
Mads Bjerregaard fortalte om gruppens vision: Bl.a. ved at give større økonomisk råderum til
lederne og dermed at kunne nytænke og udfordre for at fastholde de unge mennesker i
spejderarbejdet. Det er ligeledes gruppens ønske at fastholde medlemstallet ved fortsat at holde
vennedage og tage på besøg i skole / SFO, når og hvis Corona gør det muligt.

6. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter.
Lederne er skriftlig blevet spurgt om de ønskede at genvælge den siddende gruppelederstab
bestående af Morten Pedersen (GA), Jesper Filtenborg(GA) og Anne Mette Rasmussen(GL) – ingen
har sat sig imod – dermed genvalg til staben.

7. Valg af medlemmer til gruppebestyrelse
På valg:
Mads Bjerregaard – ønsker genvalg, Torben Reinholdt – ønsker genvalg, Christian Hyrup – kan ikke
modtage genvalg.
Mads Bjerregaard og Torben Reinholdt blev genvalgt og derudover blev Kim Jung Nissen valgt.

8. Valg af 2 revisorer.
Generalforsamlingen godkendte at der kun vælges 1 revisor – der var genvalg til Peter.

9. Evt.
Lisbeth Røge takkede for lederes fine arbejde med hjemmespejd under coronahjemsendelsen.
Samtidig udtrykte hun en vis bekymring for om der var tænkt Corona og ind i det nuværende
spejderarbejde - Den tilstedeværende lederstab samt gruppeleder forsikrede, at alle retningslinjer
blev fulgt og at alle ledere var orienteret om de gældende retningslinjer. Lisbeth kommenterede
ligeledes på den økonomiske del vedrørende den kommende store tværkorpslige lejr i 2022.
Gruppeleder og bestyrelsesformand fortalte om gruppens planlagte opsparing og ønske om at
præciserer, hvorledes økonomien omkring gruppens delfinanciering af bl.a. deltagerbetalingen er
opdelt. Lisbeth efterlyste afslutningsmæssigt et større engagement for spejdernes side i forbindelse
med opsætning af flagalleen. Gruppelederen fortalte om det nye flagløberteam og et meget større
engagement omkring afsætning af flagtjanserne end der var på den tidligere måde. Derudover har
det grundet Corona ikke været muligt at agitere tropsspejderne til at deltage – men det er planen
på sigt, at de skal inddrages. Bestyrelsesformanden gjorde det ligeledes tydeligt, at det er

bestyrelsens holdning, at flagløbertjansen til hver en tid kan opsiges, hvis såfremt det bliver for
omstændigt at finde folk til at løse opgaven.
Afslutningsmæssigt takkede Mogens for god ro og orden og generalforsamlingen blev betragtet
godkendt.

