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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".

2019 har givet en mindre tilbagegang i 
antallet af spejdere, men det er ikke 
ualmindeligt inden for spejderverdnen 
at antallet af aktive spejdere svinger. 
Om der er 10 eller 20 spejdere i en 
afdeling, så forsøger vi under alle 
omstændigheder at lave godt spejder 
arbejde.

Sammensætningen af spejdere har også 
ændret sig i det forløbne år, så vi nu 
har flest yngre spejdere.

Vi har fortsat et spejderhold for børn 
med specielle behov og vi er meget 
stolte af, at andre spejdergrupper 
rundt om i landet har ladet sig 
inspirere af os, og har i 2019 oprettet 
specialspejd hold.
Vi vil også i 2020 forsøge at inspirere 
andre spejdergruppe til at oprette 
lignede hold, da vi mener at alle som vil 
være spejder, skal have mulighed for 
dette.
Aktiviteterne på dette hold er 
tilrettelagt, så alle har en mulighed 
for at være deltagende. Der er mere 
tid og en masse forståelse for de 
enkelte barns behov. 
Selv om man har et handicap kan man 
selvfølgelig godt gå på et af vores 
andre hold, men det kræver at man 
kan indgå i fællesskabet ved f.eks. at 
kunne forstå en fælles besked.
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Ture

I 2019 har alle grene være på flere ture. 
Bl.a. var vi for 8. gang vært for et 
kyndelmisse-arrangement for divisionens 
familie, mikro og mini spejdere. 
Mikrospejderne var på Sct. Georg 
gildeløb på Stige Ø, troppen har været på 
halloweentur til Nyborg og på jule-trop 
tur sammen med andre spejdere fra 
Egeskov division. Mini spejderne har 
været km-tur, hvor nogle gik baglæns 
hele vejen. Derudover har vi afholdt 
fælles arrangementer for hele gruppen; 
oprykkerdag, æbledag, julegudstjeneste 
og fælles juleafslutning.

Højdepunktet, hvad angår ture, var nok 
gruppens sommerlejr til Tyskland, hvor vi 
deltog i Tydal spejdercenters 100 års 
jubilæums jamburette.

Miljøkloge spejdere

I 2019 har der i Ullerslev spejdergruppe 
været arbejdet med at blive mere miljø-
bevidste og på den måde været med til at 
gøre spejdere miljøkloge. 
Troppen har haft et emne om affald og var 
i den forbindelse på tur til Økolariet og 
den lokale genbrugsstation. 
Gruppen har droppet engangsservice og er 
gået i gang med at affaldssortere. Mini-
spejderne har haft besøg af en ildflue, som 
lærte dem at rense vand. Familiespejderne 
har været med til at samle affald rundt om 
i Kaliffenlund, mens de lidt størrelse 
spejdere deltog i affalds-indsamlingen 
rundt om i lokalområdet
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Frivillighed 
Hver uge står der frivillige klar til at give 
spejderne gode og læreinge oplevelser. Disse 
mennesker gør et kæmpe arbejde, uden at få 
en krone for det. Uden deres indsats var der 
ingen spejdergruppe. Tusind tak fordi I 
bruger jeres fritid i Ullerslev spejdergruppe.

Udover dem der kommer uge efter uge, så er 
det også dejligt, når der en nogen som byder 
ind i mindre omfang. F.eks. har forældrene i 
mini afdelingen på skiftet givet en hånd med. 
Denne hjælp er guld værd. Byens borgere har 
hjulpet troppen på et skaffel-løb og et 
første hjælpes-løb. Og enkelt personer har 
givet en hånd med til forskellige løb. 
Tusind tak for jeres indsats også.

At finde nye frivillige er svært og der er 
mange foreninger om buddet i vores lille by. 
Vi håber at 2020 er året hvor endnu flere vil 
investere noget at deres tid i Ullerslev 
spejdergruppe.

Formand og gruppeleder takker af
2019 blev det sidste år i denne omgang 
for vores gruppeleder Rikke Koch-Poulsen 
og vores formand Henrik Koch-Poulsen. 
De sidste 10 år har de begge haft 
forskellige poster i gruppen, men nu er 
det tid til at der kommer nye kræfter til.
Henrik stopper helt i gruppen, hvor i mod 
Rikke fortsætter med specialspejd 
holdet.
Begge har været utrolig glade for at have 
været en del af det fællesskab der er i 
Ullerslev spejdergruppe og i 
spejderbevægelsen generelt. Tiden har 
givet dem utrolig mange gode oplever, 
som de vil huske tilbage på med glæde.
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Referat af Grupperådmødet onsdag 

den 20.2.2019:
1 valg af dirigent og referent 

Indkaldelsen til grupperådsmødet er udsendt i retmæssigt tid. 

Rikke Koch-Poulsen blev valgt til referent og Anders  Bechshøft Petersen 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 
Indkommet forslag: afskaffelse af startpakken bestående af tørklæde, mug og spejderbog. 
Indsendt at Rikke Koch-Poulsen. Der er utrolig meget administrativt arbejde forbundet med 
startpakken. Det blev vedtaget at afskaffe startpakken -spejderne skal selv købe de 
forskellige ting -kun tørklædet er obligatorisk. 
5 Budget 2019:
Henrik Koch-Poulsen 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

Da det ikke har været muligt at finde en gruppeleder blandt lederne i gruppen, skal der også 
findes en gruppeleder til gruppen på dettte grupperådsmødet.

Status er at der mangler følgende poster at blive besat i bestyrelsen:
1 gruppeleder, 1 formand, 1 bestyrelsesmedlem (ikke uniformeret), samt 1 suppleant til 
bestyrelsen.

På mødet kunne der ikke findes folk til posterne og det blev derfor besluttet at den 
nuværende formand indkalder til et eksstarordinært grupperådsmøde snarest muligt. 

Hvis man er interesseret i en af poster, skal man dukke op til det ekstarordinære 
grupperådsmødet eller forinden henvende sig til enten den nuværende formand eller 
gruppeleder eller bestyrelsesmedlem Claus Schneiders.

8 Evt. 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 17.3.2020 kl 19 i det røde hus i 
Kaliffenlund med eneste punkt at finde en nye bestyrelse eller lukkegruppen
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Planer for 2020
Medlemsvækst 

Vi ønsker, at have særlig fokus på at flere 

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 med 

I 2020 skal vi på sommerlejr med de 
andre grupper fra divisionen på Assenbæk 
spejderceneter

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.
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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.

-Godt i gang for den nye bestyrelse

2020 bliver et overgangsår, da en stort 
set ny bestyrelse skal finde deres ben, 
og finde ud af hvordan de synes at 
Ullerselv spejdergruppe skal tegnes de 
kommende år.



Udviklingsplan 2020–et overblik

Beskrivelse deadline ansvarlig 

Divisionssommerlejr Juni 2018 
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 2020 Gruppeledere 
Formand 
Ledere i 
grenen 

Godt i gang for 
bestyrelsne

bestyrelsen skal finde deres måde at 
tegne gruppen på fremadrettet

December 2010 Gruppeledere 
formand 

fastholdelse af 
frivillige og nye 
frivillige

December 2020 Gruppeledere 
Bestyrelse 
ledere 

Gruppen deltager i  år i den første 
uge af sommerferien i Divisionens 
sommerlejr
Målet er at så mange spejdere som 
mulig har lyst til at tage med.

Vi ønsker medlemsvækst 
i alle grene -specielt hos 
familiespejd

Vha. lederpleje skal de frivillige kræfter 
fastholdes og nye tiltrækkes



Spejderne fra specialspejdholdet har team-løb om Alice i Eventyrland

I marts 2019 gæstede adventure-spejd ligaen Kaliffenlund 
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I december 2019 havde mini, junior og tropspejderne mulighed for at erhverve sig
spejder-nisse-mærket, ved at have nissehue på i alle deres vågne timer fra 1. til 
24 december
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Gruppens æbletur for spejdere, forældre og 
søskende er velbesøgt -og det er nu også en 
rigtig hyggelig dag.
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familiespejd er en fantastisk aktivitet for hele famlien. Holdet er for børn mellem 
3 og 6 år og deres forældre/bedsteforældre



17 

Ullerslevgruppe.dk 

Oprykker-dag er en mangeårig tradition -i år har den holdt flyttedag fra august til juni




