Referat af Generalforsamling
KFUM spejderne i Ikast 2020
Trevæld Spejdercenter 6. marts 2020
1. Valg af dirigent
Henrik Merstrand - valgt
2. Valg af referent
Søren Johnsson - Valgt
3. Beretning og information om gruppens arbejde v/Lasse Rasmussen
KFUM-spejderne i Danmark har en vision: Sammen rykker vi. Lige nu arbejdes der med: Vi rækker
ud.
Ulve: Der kommer rigtig mange nye børn ved ulvene, det er et dejligt sted, og der er et godt
flow. Spejderne er meget mødestabile, de er gode kammerater. De laver alle mulige
spejderaktiviteter, som pionering, ser på naturen, snitter med dolk og meget mere.
De folder spejderarbejdet ud. I julen gik de Lucia på Marienlund kollegiet. Det var et rigtig
godt arrangement, hvor spejderne rækker ud.
Junior: Desværre ikke så mange spejdere. Der er et hul på 5. årgang, men heldigvis er der syv 4.
klasses elever. Men selv om de ikke er så mange, bliver der lavet meget godt
spejderarbejde. Næste år regnes der med, at der rykker mange nye op.
Troppen: Der er det sidste år kommet flere spejdere i Troppen. De pionerede en flot
raftekonstruktion som æresport til Fonnesbæks Kirkes 25-års jubilæum.
Til årets Julenatløb fik troppen en 1. og en 3. plads.
Fra i år er der DM i spejder, der er indledende runder og senere en Finale. Troppen
deltager med en patrulje og håber på at opnå en god placering.
Der er i troppen kommet 3 nye ledere.
Roverklan: Der er 11-12 Rovere i klanen, et godt sted at have et netværk for de ældste spejdere.
De dyrker klassiske spejderfærdigheder og gak og løjer.
4. Beretning fra bestyrelsen v/Lisa Skov-Svendsen
Bestyrelsen vil gerne vise lederne, at der sættes pris på deres gode indsats. Der har derfor været
arrangeret fællesspisning, og gruppen har givet en julegave til de frivillige ledere.

Der arbejdes med at lave et halvtag i skovbrynet ved hytten på ca. 40 m2, lige nu mangler der en
tilladelse, da bygningen ligger i fredskov. Halvtaget forventes færdig i efteråret 2020
Der er installeret en varmepumpe i hytten.
Der arbejdes lige nu på at fremstille en T-shirt og to forskellige softshells til gruppen, den forventes
at komme til salg i foråret 2020.
Derudover arbejder bestyrelsen på at tjene penge til spejderarbejdet. Det sker bl.a. ved at sælge
lopper sammen med Y’s men’s club. 40% af salget ved loppemarkederne går til KFUM-spejderne i
Ikast. Til dette skal spejderne, 6 gange om året, stille 1-2 personer fredag eftermiddag og 6
personer lørdag mellem 8.30 og 12.00.

5. Regnskab v/Conny Hansen og Lars Gammeljord
Det fremlagte regnskab kan i sin helhed ses på www.ikastspejder.dk
Indtægter i alt, 161.091,30kr. (heraf kr. 31.156,- fra Y’s Men loppemarkeder)
Udgifter i alt, 146.877,03kr.
Resultat 2019, overskud 14.214,27: kr.
Egenkapital, 168.920,83kr.
Passiver i alt 168.920,83kr.
Budget:
Der ligges op til, at der i 2020 er en indtægt på 180.000 kr. og udgifter for samme beløb.
Der er lavet en plan for nye investeringer de næste år, bl.a. køkken og Spejdernes Lejr
Der ligges op til, at kontingentet for Roverne stiger en smule, da de lige nu er en udgift for gruppen
pga. korpskontingent.
Der er behov for en ny kasserer til næste generalforsamling, Kassereren sørger for at betale udlæg
fra spejderne, søge lokaletilskud og lave medlemsservice.

6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til grupperådet
Lisa Skov-Svendsen - Valgt
Henrik Fjorback - Valgt
Anders Sandbjerg Larsen - Valgt
Repræsentant over 15 år, der er medlem af gruppen:

Jeppe Madsen – Valgt

8. Valg af suppleanter
Jeanette Carstensen - valgt
9. Valg af to revisorer
Anita klynge - valgt
Rene Skov Svendsen - valgt

10. Aktiviteter
a. Udlandstur 2020
27 spejdere deltager: 5 ledere, 13 spejdere og 7 rovere tager afsted til Kandersteg Spejdercenter i
Schweitz fra den 17. til den 26. juli.
Troppen har en egenbetaling på 3500,- Roverne, har en egenbetaling på 4100.
Spejderne tjener penge ved at servere til diverse arrangementer og ved salg af lodsedler.
Søndag d. 26. april inviterer Trop og Rovere til fællesspisning og aktiviteter for alle i lokalområdet.
Overskuddet af arrangementerne går til deres tur.

b. Arbejdslørdag den 18. april. Der kommer mere på mail med indbydelse til en hyggelig, og ikke
alt for hård dag. Skriv den gerne i kalenderen.

11. Eventuelt
Schmidt-sorensen@hotmail.com

