
Grupperådsmøde onsdag D.22/2 kl. 17:00-kl.18:15 efterfulgt af en bid mad kl.18:30  
 
Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse 
4. Behandling af indkomne forslag * 
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a. Vedtagelse af udviklingsplan 
b. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastlæggelse af 

kontingent ** 
6. Fastsættelse af størrelsen af bestyrelsen *** 
7. Valg til bestyrelse **** 
8. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet 
9. Valg af gruppens fem medlemmer til Divisionsrådet 
10. Valg af gruppens to medlemmer til Kølhøjhus repræsentantskab 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 
12. Evt. 

 
*) Indkommende forslag skal være gruppeformanden i hænde seneste 2 uger før 
grupperådsmødet. 
 
**) Bestyrelsen anbefaler på baggrund af efterslæb i forhold til medlemskontingent til både 
korps og division samt øgede omkostninger generelt, at MariagerSpejderne 
medlemskontingent for 2023 hæves til kr. 400,- per halvår. 
 
***) Størrelse af bestyrelse: 
Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen reduceres til: 
3 forældre 
3 ledere 
3 unge 
1 sø kyndig 
 
****) 
På valg til bestyrelsen: 
 
Formand og kasserer vælges hvert år. Allan og Lars genopstiller. 
Signe genopstiller. Vælges for 2 år. 
Sø kyndig Søren Andersen på valg 
 
Ledere: 
Mathias genopstiller. Han vil gerne vælges for 1 år. 
Morten og Hannah genopstiller til valg for 2 år. 
Kirsten på valg 
 
Unge: 
Hans og Ane genopstiller. Vælges for 1 år. 



 

Mariager, januar 2023 

 
MariagerSpejderne, Gruppemøde 2023  
 
 
Beretning fra bestyrelsen  
MariagerSpejderne har de sidste år har udfordringer med at tiltrække nye spejder i 
alle aldre, men vi begynder så småt at se, at det vender og der kommer flere til. 
Bestyrelsen håber selvfølgelig, at den positive udvikling vil fortsætte i 2023. 
Vi er også ved at starte en ny gren for dagsspejder, der hver torsdag formiddag 
kommer til hytten og laver klassiske spejderaktiviteter. Vi er langt i arbejdet med at få 
denne lille lidt anderledes gruppe inkluderet i gruppens samlede aktiviteter. 
Bestyrelsen ser meget positivt på dette nye tiltag, da det er ønskeligt, at vores flotte 
spejderhytte benyttes så meget som det er muligt i alle former for spejderrelaterede 
aktiviteter for unge som lidt ældre. 
Der var i september arbejdsdag for bestyrelsen, hvor vi fik talt om fremtiden for 
bestyrelsens arbejde og hvad vi gerne hver især vil i og for bestyrelsen. 
MariagerSpejderne har i løbet af året gennemført en række aktiviteter og events. 
Nogle er gammelkendte aktiviteter, der må siges at være en del af gruppens ”brand” 
i lokalsamfundet, mens andre er helt nye. Vi vil her blot nævne nogle få.    
 
 
Loppemarked  
Vi har i 2022 haft flere loppemarkeder med stor succes. Vi mærker, at byens borger 
fortsat støtter godt omkring dette. Der har været tvivl om, hvorvidt vi kunne blive i 
den bygning, hvor vi har loppemarked. Det er dog lykkede, at få lavet en aftale med 
ejeren af bygningen om, at vi lejer den for 500 kr pr.md indtil den evt. bliver solgt. 
Hvad der så skal ske efter den dag – ja, det må vi finde ud af til den tid. 
MariagerSpejderne er under alle omstændigheder glade for den tid, hvor vi har det 
store lokale med den gode beliggenhed.  
 
 
Sankt Hans  
Dagen faldt i 2022 på en torsdag og vi havde fået sponseret hoppepuder og 
musikeren Peter Vildman til at komme og spille. Vi serverede pølser med brød og 
kartoffelsalat i store mængder og der var både snobrød, fiskedam og tombola. 
Arrangementet var en kæmpe succes, hvor det halve af Mariager var tilstede i det 
gode vejr. Det gav et rigtig fint overskud til spejderarbejdet.  
Vi har allerede booket Peter til Sankt Hans i år og det samme med hoppepuderne, 
så vi håber selvfølgelig på ligeså godt vejr i år, hvor Sankt Hans falder på en fredag. 
 
 



 
Political Festival of Europe og Regatta  
I forbindelse med det første Political Festival of Europe i Mariager var 
MariagerSpejderne også tilstede. Vi afholdte loppemarked og solgte pølser, øl og 
vand. Det var ikke den store succes, da vi lå bag festpladsen og antallet af 
besøgende var lidt lavt. Vi overvejer, hvad vi skal gøre i år og afventer en udmelding 
fra folkene bag Political Festival of Europe før vi planlægger det store. 
Til årets regatta var MariagerSpejderne også tilstede og vi havde et lille sted , hvor 
man kunne lave snobrød og hygge sig ved bålet. Bestyrelsen solgte øl og vand og vi 
fik vist spejderne frem i byen, så det var slet ikke så skidt. 
Til sidst vil formanden gerne takke alle i udvalgene, de frivillige og bestyrelsen for det 
gode samarbejde i 2022. 
På bestyrelsens vegne 
Allan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beretning fra ledergruppen 

 
 

2022 var året hvor vi slap helt fri fra covid retraktionernes klør og kunne få sparket 
gang i de normale spejder aktiviteter igen det er både spejdere og ledere glade for, 
året har medlemsmæssigt været rimelig stabil, der er kommet nye spejder til også 
har vi desværre sagt farvel til nogle ældre spejder som vil prøve nye udfordringer. 
Leder situationen er fortsat uforandret, dog er Kirsten sygemeldt og det giver lidt 
udfordringer ved Mikro/Mini som godt kunne bruge et ekstra sæt hænder om 
onsdagen da der med jævne mellemrum kommer nye indmeldelser. 

 
 

Gruppetur 
D.25/3-27/3 var vi på gruppetur, for første gang i mange år var lokationen helt ny vi 
havde booket en spejderhytte med passende størrelse ved Mammen i naturskønne 
omgivelser, 
Lederne havde planlagt aktiviteterne på turen, hvor spejderne bl.a. blev klogere på at 
tage dna fra et jordbær, gennemføre et lagkageløb, træklatring og en masse 
spejderhygge. Undervejs på turen havde vi en madforælder med som sørgede for alt 
proviantering undervejs, så lederne kunne koncentrere sig om spejderaktiviteter.  



 
Spejdernes lejr  

D.23/7-31/7 var 4 spejdere og 3 ledere fra MariagerSpejderne afsted på Spejdernes 
Lejr som blev afholdt i Hede land som ligger tættest ved Roskilde, vi havde en super 
god tur med aktiviteter hver dag som Morten havde haft en kamp med at booke 
hjemmefra, vi havde lidt udfordringer med vores lejrpladsstørrelse da vi kom derover 
vi havde måske været en smule optimistiske hjemmefra og havde taget 2 store telte 
med som vi egentlig ikke havde plads til på lejrpladsen, med lidt koordinering med 
lederne fra Kongsdal slog vi vores lejrpladser sammen så vi fik et lidt større areal og 
at kunne boltre os på, det blev nemlig nødvendigt vi ventede nemlig gæster fra 
Tyrkiet! I forberedelserne op til lejren blev vi nemlig ”Parret” med en gruppe fra 
Tyrkiet som vi skulle værre venskabsgruppe med, det betød at vi skulle dele 
lejrplads med dem på lejren hvilket gik over alt forventning, vi fik også lokket dem 
med ud på fælles aktiviteter undervejs på lejren som var en rigtig god oplevelse både 
for vores egne spejdere og de tyrkiske. Vi fik sluttet lejren rigtig godt af med et stort 
lejrbål sammen med de ca. 40.000 andre spejdere hvor der bl.a. Var koncert med 
JUNG og luftens helte. Nu glæder vi os til næste spejdernes lejr som bliver i 2026 og 
værtskabet bliver allerede afsløret her til foråret.  
 

 
Korpsrådsmøde 2022 

Sarah og Mathias var afsted på korpsrådsmøde hvor DDS spejderdemokrati igen 
blev oplevet til stor beundring, 2022 var ikke et valgår til korpsrådet men der skulle 
alligevel stemmes om nogle mindre rettelser til vedtægterne, i løbet af weekenden 
blev der også afholdt naturtopmøde hvor der blev snakket frem og tilbage om 
biodiversitet, vild natur, natur nationalparker, på mødet var der også besøg af en 
fremtidsforsker som fortalte om hvordan naturen havde ændret sig og hvordan os 
mennesker havde ændret adfærd i naturen med b.la. mere motion i naturen. Søndag 
var der afslutning på weekenden, inden der var afgang mod Lalandia hallen blev der 
afholdt divisionens time på hotellet hvor man mødtes med de andre 
grupperepræsentanter i division og fik snakket ændringsforslag igennem en rigtig 



god ting at gøre for at fremme forståelsen i forslagene. korpsrådsmødet sluttede 
søndag ved middagstid hvor vi kunne drage nordpå igen. 
     
 

 
Juleafslutning 

Juleafslutning blevet lavet i grenene, tropsspejderne hyggede sig med pakkespil, 
snolder og varm kakao. 
 
Jeg vil slutte årsberetningen af med at takke spejder og forældre for engagementet i 

2022, en stor tak til lederne for alle de frivillige timer de lægger i spejderarbejdet i 
årets løb. 

Hilsen gruppelederne  
 


