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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 og lige muligheder 
for alle

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. Vores 
motto er at "alle har ret til et aktivt 
friluftsliv".

Også i 2018 har vi haft et meget 
konstant antal af medlemmer på omkring 

70 aktive spejdere.

2018 blev året hvor vi fik nye tørklæder 
i gruppen. Vi havde længe gået med 
tanken om at skifte tørklæde, men det 
er ikke en beslutning som er let at 
træffe, da der er meget historik og 
tradition forbundet med et 
spejdertørklæde. 

Men efter den store lejr i 2017 i 
Holstebro, blev bestyrelsen og lederne 
enige om at føre tanken ud i livet, da vi 
ønsker at vores tørklæde signalere 
hvor vi kommer fra -i Holstebro var vi 
blot en blandt mange grupper med 
vores gamle tørklæde amagerland.
SPAR NORD fondens gavmilde 
donation gjorde at vi kunne skifte 
vores tørklæder ud, uden at det betød 
en merudgift for spejdere og ledere.
Vi er meget glade for vores sorte og 
hvide tørklæde, hvor Ullerslevs 
kendemærke -viben, også er på.
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Mange ture

I 2018 har alle grene være på flere ture. 
Bl.a. var Troppen i Sverige, hvor de 
vandrede en weekend på Kullen. Det var en 
fantastisk flot tur, hvor spejderne blev 
udfordret på deres fysik, deres 
samarbejdsevner og arbejdede med egne 
grænser.
På sådan en tur er det godt at en spejder 
kan 10 % mere end hvad de selv tror de 
kan, 25 % mere end hvad deres leder tror 
de kan og 100 % mere end hvad deres mor 
tror de kan.
Af andre ture kan bl.a. nævnes 
Juniorspejdernes  20 km tur,  og Mikro og 
Minispejdernes tur til Hollufgård på Sct. 
Georgilde løb og så selvfølgelig vores 
gruppetur til Comaco i Ørbæk, hvor alle 
spejdere -og dem fra specialspejd holdet 
var oppe og klatre i det 25 m høje tårn. 
Troppen deltog også i juletrop-turen, hvor 
de mødte en meget berømt bandte.

Besøg fra Holland

Da gruppen kun tager på sommerlejr 
hvert andet år, var vi ikke af sted i år. 
I stedet havde vi besøg af en 
spejdergruppe fra Holland, som boede 
4 dage på spejdergrunden i 
Kaliffenlund.
Den hollandske gruppe var meget 
imponeret over vores lille område, 
hvor de hyggede sig og tog på ture ud 
fra.
Det blev dog uden bål, da sommersolen 
i 2018 som bekendt bagte i mange 
dage og der blev indført 
afbrændingsforbud. Dette blev 
selvfølgelig overholdt, selv om alt stod 
grønt og flot på den fugtige 
spejdergrund. Vores nyanlagte 
teltplads tog ikke en gang skade af 
den megen sol i 2018
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Tradition og fornyelse
Der er masser af traditioner forbundet med 
det at være spejder. Vi har blandt afholdt 
oprykkerdag i august for alle spejdere og 
deres familier, vi har afholdt fastelavn for 
hele byen, til jul var vi til spejder-
julegudsstjente med efterfølgende 
fællesspisning og vi har holdt kyndelmisse i 
februar for divisionens familie, mikro og 
mini spejdere -det var 6. gang at vi var vært 
for dette arrangement.

2018 blev året hvor vi forhåbentlig startede 
en ny tradtion -nemlig æbleturen, for alle 
spejdere og deres familier.

Først tog vi på æblerov, hvorefter vi 
mødtes i Kaliffenlund, hvor æblerne blev 
lavet til saft, marmelade og kage. Det var en 
dejlig dag, hvor spejdergrunden summede af 
liv og glade dage, og hvor store som små 
hjalp hinanden med de mange gøremål.

Synlighed
I 2018 har bestyrelsen arbejdet med 
gruppens synlighed.

Derfor har vi bl.a. fået en ny og mere 
overskuelig hjemmeside og vi har fået 
sat et skilt op med vores navn lige 
udenfor spejdergrunden. Vi har stadig 
et ønske om, at der ved indkørslen til 
Kaliffenlund kommer et skilt op med 
vores navn, så folk lettere kan finde 
os. Vi har ansøgt (og rykket) 
kommunen for dette, så mon ikke 2019 
bliver året, hvor det lykkes :-)

Vi bruger fortsat vores Facebook side 
meget til at fortælle om det vi går og 
laver. Vi synes det er vigtigt, at vi 
kommer bredt ud, så vi kan inspirere 
andre til mere friluftliv.

Spejderliv er nemlig godt børneliv.
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Referat af Grupperådmødet onsdag 

den 19.2.2019:
1 valg af dirigent og referent 

Indkaldelsen til grupperådsmødet er udsendt i retmæssigt tid. 

Mia Koch-Poulsen blev valgt til referent og Karin Nebel blev valgt til diagent.

2 Beretning 

Gruppeleder Rikke Koch-Poulsen læste beretningen fra bestyrelse og ledelse op. Beretningen 
blev godkendt 

3 Regnskab 2018
Henrik Koch-Poulsen orienterede om sidste års regnskab. Regnskabet blev godkendt.

4 Behandling af indkomne forslag 

Der var er ikke indkommet nogle forslag 

5 Budget 2019:
Henrik gennem gik budgettet for det kommende år. Budgettet blev godkendt.
5 Væsentlige beslutninger om Gruppens fremtid 

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

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

6 Valg

• Bestyrelsen ser efter valget ud som følgende:

• Henrik Koch-Poulsen (formand) valgt for 2 år

• Brian Lange (kasser) -fortsætter frem til sommer
• June Ryberg  (forældrerep.) på valg næste år

• Claus Schnieders (forældrerep.) på valg næste år,

• Thomas Vorre-Grøntved (suppleant), valgt for 1 år

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

• Emil Børmose Jørgensen (ung i bestyrelsen) valgt for 2 år
• Mia Koch-Poulsen (ung i bestyrelsen) på valg næste år
• Rikke Koch-Poulsen (lederrep.) valgt for 2 år

• John Andersen (lederrep.) på valg næste år

• Bjarne Nielsen (Revisor) valgt for 1 år

• Søren Clemmesen (revisorsuppleant) valgt for 1 år

8 Evt. 
Intet at bemærke 
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Planer for 2019
Startegi for bæredygtighed

I 2019 skal bestyrelsen arbejde med at 
lave en stategi for hvordan 
spejdergruppen fremadrettet vil arbejde 
med miljø og bæredygtighed. 
Ledergruppen har allerede lagt de første 
sten ved f.eks. at skifte al vores 
engangsservice ud til service der kan 
genbruges. Trop spejderne første emne i 
2019 har været affaldssortering og hele 
gruppen skal nu til at sortere affald.

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. I det 
kommende år har vi fokus på at vores 
familiespejd afdeling kommer godt fra 
start.

Sommerlejr i Tydal

Gruppen har de senere år haft tradition 
med at tage på sommerlejr hvert 2. år og i 
2019 gå turen til Nordtyskland til 
spejdercenteret Tydal.

Det sydsleviske spejderkorps, som Tydal 
hører ind under, fejrer i 2019 deres 100 
års jubilæum, så det er lagt op til et brag 
af en lejr.
Junior og trop spejderne deltager hele 
ugen, mens mikro og mini spejderne 
deltager fra lørdag til mandag. Vi mangler 
stadig afklaring på familie og specialspejd 
holdene.

Der vil være opbygning af lejrplads på 
programmet, samt en masse fede 
aktiviteter.

Der er gode toilet og badeforhold og et 
fantastisk område at boltre sig på.
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Lederrekruttering 

På lederfronten vil vi fortsat forsøge at 

skabe nogle stærke lederteams 

– målet er at være mindst 2 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.

dette er et tilbagevendende punkt i
vores udviklingsplan og flere ledere er
mere aktuelt end nogensinde før -uden
ledere ingen fede spejderaktiviteter.

medlemsvækst

De sidste mange år har vi haft en 
konstant medlemstal på ca 70 aktive 
spejdere.

Målet for 2019 er at vi fortæller denne 
tendens, men at vi forsøger at få en 
større familiespejd afdeling, samt en 
større mini afdeling.

Vi laver venskabsdag i april i alle grenen 
-undtagen hos troppen, og håber at vi via
den vej får vist hvad spejderlivet går ud
på.
Derudover invitere vi til sov ude dag i maj
-et landsdækkende arrangement, som vi
gerne vi være en del af. Arrangementet
er både for spejdere og ikke-spejdere.



Udviklingsplan 2019 –et overblik

Beskrivelse deadline ansvarlig 

Tydal sommerlejr Juni 2018 Rikke -
gruppeleder

Vækst på familiespejd
specialspejd holdene

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

 Vi vil bruge den fine omtale vi har
fået

 Vi vil sende opslag ud til skoler og
aflastningssteder

 opslag rundt om i byen, samt på
den store reklame søjle

 Venskabsdag i alle grene -
undtagen troppen

Marst/april 2019 Gruppeledere 
Formand 
Ledere i 
grenen 

bæredygtig spejder-
gruppe

bestyrelsen skal arbejde med at emnet 
bæredygtighed -og hvordan vi gør det i 
vores gruppe.

December 2019 Gruppeledere 
formand 

Opgradering af 
spejdergrunden 

December 2019 Gruppeledere 
Bestyrelse 
ledere 

gruppen deltager i  år i den første uge af 
sommerferien i Tydals jubilæums 
jamburette
Målet er at så mange spejdere som 
mulig har lyst til at tage med.

Vi ønsker medlemsvækst 
i alle grene -specielt hos 
familiespejd

Vi vil fortsat arbejde på at have en attraktiv
spejdergrund

-vi vil forsøge at skaffe fondsmidler til en
ny hytte
-vi vil arbejde med at området fortsat
udvikler sig med spændende oplevelser i
skoven, samt plant nyt.
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