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Børn skal opleve succes 
Ullerslev spejdergruppe -en gruppe med værdier 

Vi er en del af Det Danske Spejderkorps (DDS) - De Blå Spejdere. 

Vi tilbyder spændende og udfordrende aktiviteter for børn og unge i alle aldre. 

Vi har fokus på at give alle børn og unge succesoplevelser. 

Altid ude i naturen - aldrig indenfor 

Vi mødes i vores lille skov i Kaliffenlund 

og her har vi alle vores aktiviteter. Vi 

har ingen dissideret mødehytte hvor vi 

kan sidde indenfor, i stedet oplever vi 

naturen året rundt. 

Alle kan blive spejdere 

I Ullerslev spejdergruppe kan man gå 

til spejder fra man er 3 år gammel. Der 

er plads til både de spejdere, som kan 

lide friluftlivet og som er til hygge og 

trykke rammer, samt plads til de 

spejdere som er til det mere action 

præget adventure spejd. 
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Beretning fra bestyrelse og ledelse 

En spejdergruppe i udvikling 

Ullerslev spejdergruppe er en forening i 

konstant bevægelse. 

Vi tilbyder spejderaktiviteter for børn 

og unge mellem 3 og 18 år -og har også 

et hold for børn med handicaps. 

I 2017 har vi haft et meget konstant 

antal af medlemmer på omkring 70 

spejdere. Derudover er der alle de 

frivillige ledere og bestyrelsen og alle 

de forældre og bedsteforældre, som 

deltager sammen med deres børn til 

familie - og specialspejd. 

Så vi når vidt omkring og fagner både 

unge og ælde -og det er vi stolte af. 

Året spejderleder, Årets forening og 

kommunens handicappris 2017 

Først på året modtog vores 

spejderleder Abas kommunens 

spejderpris. 

Og i slutningen af året opnåede vores 

specialspejd hold en flot 2. plads i 

konkurrencen om at blive årets 

forening. Udover æren betød det også 

en check på 50.000 kr. som skal 

bruges på at give spejderne endnu 

flere fede oplevelser i året der 

kommer. 

Lederne for special spejd-holdet blev 

også anerkendt, da Nyborg kommunes 

handicappris i år gik til dem. 

En anerkendelse som lederne 

sætter stor pris på. 
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Spejdernes lejr 2017 

Et af årets helt store højde punkter, 

var da gruppen deltog sammen med 

38.000 andre spejdere i Spejdernes 

lejr i Sønderborg i juli. 

Trods regn og gråvejr det meste af 

ugen, så havde vi en fantastisk tur, 

som bl.a. bestod af en heik i Gråstens 

smukke skove, tømmerflåde bygning, 

træklatring, sejlads, kæmpe 

sønderjysk kaffebord, borgmester 

besøg, nye venskaber, masser af mad 

over bål. mudder og samarbejde 

mellem store og små. 

At kunne komme overens med 

hinanden i 10 dage på en mark i regn 

og rusk i Søndrejylland siger noget 

om det stof en spejder er gjort af. 

Fælles spejdermøder 

Flere gange i løbet af året bestræber 

vi os på at samle alle spejdere, så 

sammenholdet i gruppen styrkes. 

Bl.a. blev der lavet mad til alle 

forældrene efter grupperådsmødet i 

februar -et arrangement vi gentager i 

2018 

I april -til Sct. Georgdag, mødtes alle 

for at aflægge deres spejderløfte og i 

august var vi atter samlet til til 

oprykkerdag, hvor de spejdere, der 

har gjort en særlig indsats, fejres. 

I december var der hele to fælles 

spejdergange -først den traditionsrige 

spejderjule-gudstjeneste i Ullerslev 

kirke, med efterfølgende hygge i 

Dalgård og som afslutning på året 

mødtes alle spejdere og ledere til en 

fælles spejderløb, hvor spejderne 

skulle redde julen, da Rudolf var løbet 

væk og nisserne taget på ferie. 
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Spejder anno 2017 

Ullerslev spejdergruppe er en gammel 

spejdergruppe med rødder helt tilbage 

fra 1942. 

Vi arbejder med de gamle færdigheder 

som knob og stik, kort og kompas, og 

patruljesystemet. Men vi forsøger også 

at forny os, så boremaskinen bliver 

også taget i brug, ligeså vel som GPS'er 

og mobiltelefoner. 

Men fælles for alle aktiviteter er 

SAMARBEJDE, ANSTÆNDIG 

OPFØRSEL, KREATIV TÆNKNING og 

LØSNING AF OPGAVER. En kæde er 

ikke stærkere end sit svageste led og 

derfor gælder det om at få alle med og 

alle har en betydning for at opgaven 

lykkes. 

I Ullerslev spejdergruppe forsøger vi 

at give spejderne værdiger og 

kompetencer de kan bygge videre på 

hele livet. 

Lederudvikling 

For at lave godt spejder arbejde, så er 

det vigtigt at vores ledere hele tiden 

udvikler sig. Det gør de bl.a. ved at 

tage på kurser gennem DDS. I 2017 

har en stor del af lederne været på 

uddannelsesdøgn på Hylkedam -her 

læres nye færdigheder og netværkes 

med andre spejderledere fra andre 

grupper. 

Når spejderne tager på ture, så er det 

også en mulighed for, at lederne får ny 

inspiration med hjem til det daglige 

spejder arbejde. 

Vores unge leder har mulighed for at 

tage på PLan-kurser. 

Vores ledere gør et kæmpe arbejde, 

når de uge efter uge ulønnet sørger 

for at spejderne tilegner sig nye 

færdigheder, rykker grænser og får 

ny viden om bl.a. naturen, det samfund 

vi lever i og om sig selv. Vi synes selv 

vi har verdens bedste spejderledere. 
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Referat af Grupperådmødet onsdag 

den 20.2.2018: 
1 valg af dirigent og referent 

Indkaldelsen til grupperådsmødet er udsendt i retmæssigt tid. 

Mia Koch-Poulsen blev valgt til referent og Henrik Koch-Poulsen blev valgt til diagent. 

2 Beretning 

Ung i bestyreksen Mia Koch-Poulsen læste beretningen fra bestyrelse og ledelse op. Beretningen 

blev godkendt 

3 Regnskab 2016 

Henrik orienterede om sidste års regnskab. Regnskabet blev godkendt.
gruppen har været udfordret på at Korpset valgte at indføre et nuy medlems -og 
regnsskabssystem, som desværre var behæftet med en del opstarts fejl og mangler. det 
bevirkede at vi måtte skifte kasser i løbet af året. Vi vil gerne takke Lisbeth for at have 
forsøgt sig med systemt og TAK til Brian for at kunne gennemskue det til sidst. Vi ved hvor 
mange timer I har brugt på det. 

4 Behandling af indkomne forslag 

Der var er ikke indkommet nogle forslag 

5 Væsentlige beslutninger om Gruppens fremtid 

Henrik fortalte om de planer som der er for gruppen det kommende år. 

Kontingentet forbliver som hidtil 250,- kr. pr. kvartal pr. spejder. 

hHenrik orienterede om budgettet. Budgettet blev vedtaget 

7 Valg 

• Bestyrelsen ser ud som følgende:

• Karin Nebel (formand) valgt for 2 år

• Brian Lange (kasser) på valg næste år

• Louise Dyrhave (forældrerep.) på valg næste år

• Flemming Buus Jacobsen (forældrerep) på valg næste år,

• Susanne Erbst Nielsen (forældrerep), valgt  for 2 år

• Karoline Buus Jacobsen (suppleant), valgt for 1 år

• Henrik Koch-Poulsen (gruppeleder), valgt for 1 år

• Emil Børmose Jørgensen (ung i bestyrelsen) på valg 
næste år

• Mia Koch-Poulsen (ung i bestyrelsen valgt for 2 år

• Rikke Koch-Poulsen (lederrep.) valgt for 2 aår

• Pernille Lange (lederrep.) på valg næste år

• Bjarne Nielsen (Revisor) valgt for 1 år

• Søren Clemmesen (revisorsuppleant) valgt for 1 år 

8 Evt. 
Intet at bemærke 



Regnskab -Balance 2017 
Konto Balance Forrige år 

3000 Bank Landslejr 50.005,91 6.000,00 

3010 Kasse 1.124,00 3.684,60 

3015 Bank Spar Nord 20.568,69 39.177,24 

3040 Inventar og materialer 0,00 5.000,00 

3070 Skovhytten 150.000,00 150.000,00 

3080  Debitorsamlekonto 2.037,50 0,00 

3998 Aktiver 223.736,10 203.861,84 

4050 Formue 221.220,77 203.861,84 

4080 Kreditorsamlekonto 2.515,33 0,00 

4998 Passiver 223.736,10 203.861,84 

4999 Balance -0,00 -0,00



2017 2018 

Indtægter Budget Budget 

Medlemskontingent 40000,00 50000,00 

Lederkontingent 800,00 800 

Indmeldelsesgebyr 4000,00 1000 

Rykkergebyr 0,00 1000 

Lokaletilskud 14000,00 14000 

Medlemstilskud 8900,00 8900 

TilskudKommune m. fl. 5400,00 5400 

Spar To 0,00 1000,00 

Fondsmidler 0,00 0,00 

Kyndelmisse 0,00 1000,00 

Salg Julekalender 7500,00 

Salg Materialer 0,00 500,00 

Ture/Lejre Gruppe 30000,00 10000,00 

Medlemsaktiviteter 2500,00 2500,00 

Gebyr 200,00 200,00 

Renteindtægt Bank 0,00 0,00 

Indtægter i alt 105800,00 104800,00 

Udgifter  

Korpskontingent 25000,00 25000,00 

Divisionskontingent 2500,00 2500,00 

Kyndelmisse 0,00 500,00 

Familiespejd 0,00 1000,00 

Ture/Lejre Gruppe 20000,00 20000,00 

Forløbsmærker 3000,00 2500,00 

Kontorartikler 2200,00 2500,00 

Materialer Leder 3500,00 3500,00 

Materialer Mikro 0,00 0,00 

Materialer Mini 0,00 0,00 

Materialer Junior 0,00 0,00 

Materialer Trop 0,00 0,00 

Materialer Gruppen 10000,00 10000,00 

Medlemsaktiviteter 2500,00 2500,00 

Telefon 1500,00 1500,00 

Møder 1000,00 5000,00 

Gaver 2500,00 2500,00 

Porto 200,00 250,00 

Nyanskaffelser 0,00 0,00 

Kursus 5000,00 5000,00 

Kørsel 2500,00 5000,00 

El, vand, og varme Skovhytten 0,00 0,00 

Vedligeholdelse Skovhytten 5000,00 2500,00 

Div. Udgifter Skovhytten 10000,00 5000,00 

Skatter/forsikringer Skovhytten 4500,00 4500,00 

Renter Bank 0,00 0,00 

Gebyr 1500,00 1500,00 

Udgifter i alt 102400,00 102750,00 



� OETOAnSKE 
� SPEJDERKORPS 

Underskrifter 20 

Leder i Bestyrelsen 

E11,I l.¼,1i.o..f; -�x;,$'.n 
Emil Jørgensen 
Ung i Bestyrelsen 

Gruppekasserer 

Ullerslev Gruppe 

Resultatopgørelse 2017 (01-01-2017 • 31-12-2017) 

wfftt{k ��-llL c?<l7-hbL
Henrik Koch-Poulsen Flemming Bruus Jacobsen 
Gruppeleder 

Leder i Bestyrelsen 

&� 
Maia Hauritz Sørensen 
Leder i Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem 

Leder i Bestyrelsen 

Mia Koch-Poulsen 
Ung i Bestyrelsen 

Udskrevet: 16-02-2018 
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Planer for 2018 

Nyt spejdertørklæde 
På spejdernes lejr opdagede vi, at 
vores tørklæde bæres af mange 
andre grupper rundt om i landet. Og 
selvom det er rart at være en del af 
et fællesskab, så vil vi gerne skille os 
ud og være til at genkende i 
mængden. 
Derfor søges der i 2018 fondsmidler 
til at gruppen kan få et nyt, unik 
tørklæde. 

Medlemsvækst 
Vi ønsker, at have særlig fokus på at 
flere yngre børn får øjene op for 
spejderlivet -dette gælder også 
vores specialspejd hold, hvor der er 
plads til flere. 

Spejd-på-tværs 
Internt i gruppen ønsker vi at spejderne 
lærer hinanden at kende, da vi mener at 
store og små sammen kan bidrage til 
fællesskabet. 
Bl.a. afholder vi i april 2018 vores fælles 
Sct. Georg dag, hvor spejderne kommer 
til at arbejde med spejderprincippet 
"Duty to others", når de på den nationale 
affaldsindsamlingsdag, skal samle penge 
ind til et velgørende formål ved at samle 
affald. 
Det er første år vi gør dette og vi har i 
leder - og bestyrelsesgruppen valgt at 
pengene skal gå til "Broen Nyborg", som 
er en forening, som sikre at alle børn 
kan komme til at gå til en fritids- 
aktivitet. 
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Attraktiv bestyrelse 
En god og aktiv bestyrelse er af 
afgørende betydning for en forening af 
Ullerslev spejdergruppes størrelse. 
Vi har været heldige, at der har siddet 
nogle kompetente folk i vores 
bestyrelse og vi vil derfor i det 
kommende år forsøge at gøre det 
endnu mere aktaktivt at være en del af 
denne bestyrelse. 
Derfor vil vi bl.a. få en korpset 
konsulenter ud og arbejde med temaet 
"den gode bestyrelse." 

Lederrekruttering 

På lederfronten vil vi fortsat forsøge at 

skabe nogle stærke lederteams 

– målet er at være mindst 3 voksne

ledere i hver afdeling, samt 1-2

hjælpeledere –vi er derfor altid på

udkig efter flere voksne ledere som

brænder for at give børn og unge sunde

værdiger og fede friluftsoplevelser.

Attraktiv spejdergrund 

Vi vil også i 2018 arbejde på at 

spejdergrunden i Kalliffenlund følger 

med den udviking som gruppen 

gennemgår. Derfor har vi taget det 

første spadestik til at vi ad åre får 

lavet en mere permanent toiletbygning. 



Udviklingsplan 2018 –et overblik 

Beskrivelse deadline ansvarlig 

Nyt tørklæde Gruppens nuværende tørklæde er 
tørklædet ”amagerland” –et tørklæde 
rigtig mange grupper har. Vi vil derfor 
have et tørklæde som kun Ullerslev 
spejdergruppe bruger. 
Det skal være sort med hvid kant og 
med viben som logo 

Juni 2018 Rikke 

Vækst i mikro og mini 
grenen, samt vækst på 
specialspejd holdet 

Vi ønsker at vores mikro gren bliver på ca. 
10 spejdere 
Vi ønsker at vores mini gren bliver på ca. 
15 spejdere 
Vi vil 

 Lave en god overgang fra
familiespejd til mikro

 PR målrettet gruppen

 Invitere byens 0. klasser til spejder
dag (skoletiden)

Vi ønsker at blive ca. 15 spejdere på 
specialspejd holdet. 

 Vi vil bruge den fine omtale vi har
fået i forbindelse med de vundne
priser

 Vi vil sende opslag ud til skoler og
aflastningssteder

Oktober 2018 Gruppeledere 
Formand 
Ledere i 
grenen 

Attraktiv bestyrelse Vi vil prioritere at vores bestyrelse bliver 
klædt ordentlig på til rollen ved at invitere 
korpsets konsulenter ud og lave et forløb 
med os. 

December 2018 Gruppeledere 
formand 

Spejd-på-tværs Vi vil have fokus på spejderne på tværs af 
grene kender hinanden 
Vi vil 

 Have fælles spejder- 
arrangementer; Sct. Georgdag,
oprykkerdag, kirketur

 Fælles gruppelejr til Kulsø spejder- 
center i pinsen 2018

 Gruppetur i sep/okt

 Fælles spejdermøder 2 gange pr.
halvår

December 2018 Lederne 

Opgradering af 
spejdergrunden 

Vi ønsker at spejdergrunden i 
Kaliffenlunden hele tiden udvikles og 
tilpasses gruppes behov. 

Vi vil 
 Have et nyt aflukket brændeskur

December 2018 Gruppeledere 
Bestyrelse 
ledere 



 Have nye indgangsportaler der
synliggøre grunden

 I gangsætte projekt om ny hytte,
som med tiden skal overtage
skurvognens funktioner

ledervækst Vi vil være en leder pr.5 spejdere. Det 
giver kvalitet i spejderarbejdet 

December 2018 Formand 
Bestyrelse 
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