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Børn skal opleve succes
En anderledes spejdergruppe
Vi er en del af Det Danske Spejderkorps (DDS) - De Blå Spejdere. Vi er en af Danmarks største
spejdergrupper, vi tilbyder spændende og udfordrende aktiviteter for børn og unge i alle aldre.
Om dagen - aldrig aftenmøder
Vi har valgt, at have alle vores aktiviteter med
børnene om dagen - enten hver anden lørdag
eller hver anden søndag.
Vi oplever at børnene får en positiv oplevelse
med spejderarbejdet, da de er friske samtidig
med at aktiviteterne foregår i dagslys med tid til
fordybelse.
Vi har princippielt ikke møder med børn. Vi
mener ikke børn skal til møder, men de skal være
aktive ude i naturen.
Fra 12 år (troppen) vil der tillige være
aftenaktiviteter, da de unge fint kan have
aktiviteter om aftenen.
Altid ude i naturen - aldrig indenfor
Vi mødes altid ude i skoven og her har vi alle
vores aktiviteter. Vi har ingen mødehytte hvor
vi kan sidde indenfor, i stedet oplever vi naturen
året rundt.

Vi mødes også på havet, da vi tilbyder havkajakaktiviteter til alle der er fyldt 12 år og er i
troppen eller klanen.
Børn skal opleve succes
Vi har valgt at have fokus på disse værdier:
•
•
•
•
•

Vi
Vi
Vi
Vi
Vi

har et formål med vores aktiviteter
har holdninger
tager ansvar
ser muligheder og styrke i forskellighed
styrker kammeratskab

Vi har fokus på, at give alle spejderne
succesoplevelser. Det gør vi bl.a. ved hjælp
af patruljesystemet, med aktiviteter hvor vi får
det bedste frem i børnene, så hvert barn oplever
succes, med de evner netop dét barn besidder.
Vi udfordrer os selv
Vi arbejder konstant på at udvikle vores koncept,
så vi hele tiden kan tilbyde tidssvarende,
spændende, udfordrende og alderssvarende
aktiviteter for børn og unge.
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Beretning fra
bestyrelse og ledelse
Køgespejderne er i stadig udvikling. Vi har fokus
på at skabe det bedste spejderarbejde for alle
vores medlemmer.
Kvaliteten af spejderarbejdet er en hjørnesten
for os, derfor arbejder vi hele tiden med,
hvordan vi kan give vores ledere, og de andre
voksne der hjælper os, flere kompetencer blandt
andet gennem interne kurser med eksterne
oplægsholdere.
Vi arbejder hele tiden på, at vi kan
forlænge den enkelte spejders ”levetid” i
spejderarbejdet, hvilket kun kan gøres ved at alle
spejderaktiviteter er spændende, udfordrende,
alderssvarende og at den enkelte spejder oplever
at der sker en udvikling med MIG.
Fællesskabet har høj prioritet hos Køgespejderne,
det er en fornøjelse, at opleve de enkelte
afdelinger, den gode stemning omkring både
spejdere, ledere og forældre på de enkelte
spejderdage, og især når vi har nogle fælles
arrangementer i gruppen.
Gruppesommerlejr til Kråruplund
230 spejdere, ledere og forældre tog i pinsen
til Kråruplund ved Sakskøbing, for at fordybe
sig i livet som ”indianere”. Der var rigtig mange
forskellige aktiviteter og kreativiteten var
høj hos alle. Der blev danset regndans, lavet
indianermad, lavet tøj, fortalt indianer historier
etc.
Brobygning mellem afdelingerne er altid en del af
sommerlejren, så alle spejdere/ledere kan lære
hinanden at kende inden, spejderen skal op i en
ny afdeling i august måned. Vores klatreteam
havde en af dagene sørget for nogle fantastiske
klatre aktiviteter i skoven ved Kråruplund. Trop
og klan var på en super hike i området, hvor
havkajakkerne var en del af turen. En fantastisk
sommerlejr, der viser Køgespejdernes stærke
fællesskab og dejlige samvær.
Lederuddannelse
Vi har igen i år haft flere af vores patruljeledere
fra troppen på PLAN kursus, i efterårsferien. Et
kursus hvor de får flere kompetencer i det at
være leder og instruktør, og bliver trænet til det
videre arbejde som patruljeleder for en gruppe
spejdere.
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Det var en dejlig augustdag, da
Jonathan på 3 år mødte op til
Spejderstart med store øjne, rank
ryg, og sin far i hånden. Jonathan
var iført sit nye, blå tørklæde,
og hans lillesøster, som kun var
1 måned gammel, sad trygt i
bæreselen på mors mave.
Forventningerne var tårnhøje til
Familiespejd. De er siden blevet
indfriet til fulde.
Vi har fået mange gode oplevelser
sammen - lavet mad på bål, kigget
på blade, træer og insekter, været
på natløb med UV-lygter og meget,
meget mere.
Børnene går til opgaverne med stor
seriøsitet, vejledt af engagerede
spejderledere, mens forældrene får
inspiration til lærerige aktiviteter
i naturen. I en - til tider - hektisk
hverdag, er det et værdifuldt
åndehul for hele familien at besøge
Åsen søndag formiddag.
/Jonathan Vestergaard og familie

I 2016 har vi haft et forløb med en psykolog
Annette Arnkjær, hvor 16 ledere har deltaget.
Emnet har været ”Børn med specielle behov”, et
forløb der har været en øjenåbner for mange af
deltagerne. Forløbet følges op i foråret 2017 med
en række ”felt studier”, og afsluttes herefter.
I august måned var der et par ledere der
arrangerede en vandretur til Båstad i Sverige,
en oplevelse i naturen, overnatning i shelter, lidt
vabler på fødderne, og masser af socialt samvær.
Ture som disse er med til at styrke fællesskabet
mellem de voksne i gruppen.

Tænketank for store spejdergrupper
Køgespejderne har i et års tid været en del af et
DDS projekt, med fokus på store spejdergrupper.
Ideen med denne tænketank, var at udveksle
ideer og tanker omkring det at være en stor
spejdergruppe, her tænkes en gruppe over 150
medlemmer.
Det har omhandlet organisering, mødestruktur,
rekruttering, lederudvikling, friluftsliv etc. Det
har været nogle spændende møder med mange
forskellige input, besøg hos nogle store grupper
i Stockholm området hos de svenske spejdere
med 500 – 700 medlemmer. Vi har fået nye ideer
og tanker om, hvordan vi yderligere kan styrke
Køgespejderne, så vi fortsat kan være i en positiv
udvikling. Vi er også blevet bekræftet i at vi
allerede er godt på.
Netværk for store troppe
Køgespejderne har taget initiativ til et netværk
for store troppe, med henblik på at dele viden
og inspiration mellem andre grupper med
store troppe. Til første arrangement havde
foredragsholder Søren Østergaard et indlæg om
”tweens og deres behov”. Arrangementet fik
mange positive tilkendegivelser.

en speciel oplevelse, at være en del af dette
internationale spejdercenter, og møde rigtig
mange spejderkammerater fra hele verden.
Aktiviteter med vandreture i bjergene, nyde
den flotte natur og de dejlige omgivelser og
de fælles lejrbål sammen med andre spejdere.
Turen derned foregik med tog, også dette var en
oplevelse for alle. Sådan en tur giver oplevelser
og venskaber for livet.
3 klanspejdere har deltaget i Roverway i Frankrig,
hvor de i patruljer med spejdere fra forskellige
lande, rejste rundt i landet, løste forskellige
opgaver og sluttede af med en stor fælles lejr i
Paris.
To af vores klanspejdere Signe Hegelund
og Christoffer Boye-Hansen har i december
måned været i Australien, hvor de har været på
spejderlejr og oplevet en noget anderledes lejr
end en dansk lejr, udvekslet spejderliv med nye
spejderkammerater. De har under opholdet boet
hos en australsk familie og haft mulighed for, at
opleve lidt af landet samt jul og nytår under åben
himmel. Det er fjerde år i træk, Køgespejderne
har haft spejdere i Australien.
Forældreinddragelse
Vi har stort fokus på, at snakke med og
inddrage forældrene i spejderlivet på
forskellig vis, bl.a. for at styrke fælleskabet og
tilhørsforholdet
I løbet af 2017 vil vi bl.a. tilbyde forældrene en
række korte kurser inden for emner som knob
og knuder, GPS, træklatring, kort og kompas
m.v.
Vi tilbyder også udvalgte forældre, at de kan
blive forældrehjælpere, som støtte til vores
frivillige spejderledere.

Spejdernes Lejr 2017
Selvom det først er i 2017 at lejren løber af
stablen er der i 2016 taget hul på det store
planlægningsarbejde som det kræver at deltage
i sådan et arrangement, det være sig både
budgetlægning og logistik. Køgespejderne har
endvidere påtaget sig rollen som koordinator
for det område på lejren hvor de deltagene
spejdergrupper fra Køge Kommune er placeret.

Afdelingerne
I alle afdelinger har der været et højt
aktivitetsniveau, vi har nogle fantastiske ledere
og forældrehjælp, der giver alle spejdere nogle
super oplevelser. Lederne bruger megen tid på,
at skabe og planlægge det bedste program for
spejderne, der kan være med til at understøtte
deres kreativitet, færdigheder, lære dem nye
ting, at være en god kammerat, lede og få dem
til at være en del af et større fællesskab.

Internationalt
”Kandersteg” i Schweiz var endnu en gang
et besøg værd for trop og klan i 2016. Det

Udviklingen i Det Danske Spejderkorps
Vi har også arbejdet med at understøtte og
præge udviklingen i Det Danske Spejderkorps.
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Det er bl.a. sket ved at være mere synlige i
Kongslejre Division, hvor flere ledere er en
del af divisionsledelsen, og ved at flere af
Køgespejdernes ledere deltager i planlægningen
og gennemførelsen af divisionens arrangementer
og møder. Det er vigtigt, at vi også møder andre
spejdergrupper, har en dialog med disse og på
sigt får skabt det direkte møde
imellem spejderne.
I 2016 har vi været meget
repræsentative i divisionsledelsen,
hvor Peter Erkmann er den ene
divisionschef og yderligere sidder
Annelise Pedersen og Kasper
Amnitzbøll med i divisionsledelsen.
Kim Hedin er meget aktiv i divisionen omkring
aktiviteter for mikrospejderne. Vi håber, at kunne
fortsætte det gode samarbejde og være med til
at styrke Kongslejre division i de kommende år.
På nationalt plan har Køgespejderne nu både
Christian Federspiel og Peter Erkmann med i
DDS’ korpsledelse. Det giver os mulighed for at
præge spejderarbejdet i DDS, med nogle af de
ideer og tanker vi ”folder” ud hos Køgespejderne.
Aktivitetsudvalget
På gruppesommerlejren fik udvalget igen lov til,
at lave den bedste mad til alle vores spejdere, og
være en del af det store fællesskab og samvær
med alle lederne. En opgave der er med til,
at give lederne mere tid til, at lave de bedste
aktiviteter sammen med spejderne.

blæst. Klatring og klatreaktiviteter er blevet en
integreret del af alle afdelingernes program i

løbet af spejderåret. Så spejdere og ledere bliver
udfordret både til lands og til vands – højt og
lavt. Tilskud fra diverse fonde etc. giver os denne
unikke mulighed, som vi sætter stor pris på.
Økonomi
Vi har grundlæggende en sund og
projektorienteret økonomi, hvor der bliver
lagt vagt at skabe oplevelser og kvalitet i
spejderarbejdet. Med en omsætning på omkring

En af de store opgaver for aktivitetsudvalget er
juletræssalget. TAK til alle der hjalp til med, at
vi igen i år havde mulighed for, at kunne sælge
juletræer på Marksvinget. Igen i år var træerne
fra Vallø Stift, som også ønskes tak for det gode
samarbejde. Det er en stor opgave i december
måned, men hvor bonussen er at skabe økonomi
til alle vores spændende aktiviteter.

6

Aktivitetsudvalget har ca. 5 møder om året, hvor
der planlægges mange forskellige aktiviteter
for gruppen, og hvor der gives input til
gruppeledelsen om nye ideer og tiltag.

1 million kr. er det besluttet at arbejde på at
skabe en formue på ca. 50.000,- kr., således
at vi i et vist omfang kan modstå eventuelle
overraskelser.

Havkajak / Klatreteam
Der har været stor aktivitet igennem året i
begge vores team, der har været rigtig mange
sejlture i havkajakkerne både i sol – regn og

Indtil Spejdernes Lejr 2017 er afholdt, er dette
mål dog sat på standby..

Australien 2016-17
ud på vandet og stå på Wakeboard, vandski eller
hænge bagefter på de der oppustelige doughnuts
agtige ting. Vi kom begge op!
Vi var her fra den 27. - 31. December.
Herefter kørte vi med bus tilbage til lejren. Det er
et spejdercenter ejet og drevet af de Victorianske
Rovers, kaldet Mafeking. Det er ret stort og der er
mulighed for at lave alverdens aktiviteter.
Vi har medbragt eget telt, og vi bor sammen med
klanspejdere fra Western Australia. Vi kender flere af
dem fra vores Expedition.
Køgespejderne har for fjerde år i træk haft
spejdere i Australien.
Vi mener, at vores ældste spejdere får et stort
personligt udbytte, når de oplever hvordan
spejder kan fungere, på den anden side af
kloden.
Spejderne har fx deltaget i seks ugers
spejderudveksling, hvor de har boet privat, men i
år havde vi to deltagere med på en stor lejr, hvor
de deltog i de mange aktiviteter der.
Her er et uddrag fra deres rejse:
Vi startede i Melbourne d. 27. december med en
åbningsceremoni i en af byens parker. Det var
meget formelt, med taler og så videre.
Derfra tog vi videre på den Expedition vi havde
valgt på forhånd. Vi tog til et sted der hedder
Goughs Bay. Her havde de arrangeret med
Melbourne University Wakeboard klub (det er vist
ikke det præcise navn), at vi alle kunne komme

Hver dag er kendetegnet ved et nyt tema, og hver
aften er der en fest med et
tema. De har også booket
små livebands til festerne.
De næste par dage skal vi
begge på off-site aktiviteter.
Jeg skal Paddle Board,
Christoffer skal besøge et
sted der hedder Bounce og
så skal vi sammen og ud køre med et lille damptog
kaldet Puffing Billy.
D. 6. Januar er ’Open Day’. Her kan forældre og
andre interesserede komme og besøge pladsen, og
der vil være en masse aktiviteter.
Vejret har været lidt op og ned. Nogengange er det
35 grader og uudholdeligt, andre gange er det 15
grader og meget blæsende.
Christoffer og jeg besøgte Sydney og Canberra før vi
tog på lejren. Vi har nogle dage i Melbourne bagefter,
hvorefter Christoffer tager hjem og jeg tager videre
til New Zealand.

Som seniorspejder får man mange muligheder for at prøve kræfter med
anderledes spejderarbejde, hvor især udlandsoplevelser giver én et helt
unik indblik i, hvordan spejder kan være så forskelligt, selvom vi alle er
spejdere ud fra den samme vision.
Af samme grund var Signes og min rejse til Australien helt unik, fordi,
selvom Australien på mange måder minder om Danmark, så er det helt
forskelligt, og jeg håber, at flere vil gribe muligheden for, at få venner og
prøve hvordan man er spejder i andre lande.			
Christoffer
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Referat - grupperådsmødet
Valg af dirigent og referent

Kasserer
Charlotte Brodersen (valgt for 2 år)

Som dirigent blev valgt Ulrik Kolbe til referent blev
valgt Peter Erkmann.
Ulrik bød velkommen og konstaterede, at formalia
omkring indkaldelse til ordinært grupperådsmøde var
overholdt.

Beretning

Beretningen fra bestyrelse og ledelse blev gennemgået
og godkendt. Beretningen ses i årsrapporten.

Fremlæggelse af årsregnskab 2016
Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Væsentlige beslutninger

Planerne for 2016 blev gennemgået og der blev
henvist til udviklingsplanen. Både planerne for 2016
og udviklingsplanen er beskrevet i denne årsrapport.
Udviklingsplanerne blev godkendt.
Det blev besluttet at fastholde aldersinddelingen i de
enkelte grene/afdelinger.

Vedtagelse af budget og kontingent 2016

5 repræsentanter til divisionsrådet
Annelise Pedersen
Kim Hedin
Mona Jellesmark
Oliver Sørensen
Ulrik Kolbe
Revisor
Marianne Møller Juul blev valgt
Bjørn Hansen valgt som suppleant.
Dirigenten konstaterede, at gruppen overholder DDS’
regler for sammensætning af bestyrelse.

Budgettet blev godkendt inkl. en fastholdelse af
kontingentet. Budget og kontingent blev godkendt.

Eventuelt

Antallet af bestyrelsesmedlemmer blev fastsat til ti og
det blev besluttet at fravige 6-års princippet.
På mødet blev følgende valgt:

Bestyrelsesmedlemmer
Forælder Christina Thomsen (valgt for 2 år)
Gruppeleder Peter Erkmann (valgt for 2 år)
Gruppeleder Annelise Pedersen (ikke på valg)
Gruppeleder Mona Jellesmark (ikke på valg)
Søkyndig John Rostgaard (ikke på valg)
Leder Kasper Ammitzbøll (ikke på valg)
Ung Signe Hegelund (valgt for 2 år)
Ung Oliver Sørensen (ikke på valg)
2 repræsentanter til korpsrådet
Annelise Pedersen
Signe Hegelund

Regnskabet med kommentarer blev godkendt.

Valghandling

Bjørn spurgte om der er en bestemt besøgsdag på
Spejdernes Lejr 2017, hvilket der ikke er.
Der var ikke andet under eventuelt.

Bestyrelsesformand
Ulrik Kolbe (ikke på valg)

____________________________
			
Ulrik Kolbe
Formand og dirigent
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27. februar 2017

Regnskab 2016
Driftsregnskab
INDTÆGTER
Regnskab 2016
Budget 2016
Medlemskontingent
252.325,00
235.000
Aktivitets/medlemstilskud
116.427,50
105.000
Lokaletilskud
100.392,26
108.000
Ekstraordinære indtægter
450,68
20.000
Ture og lejre
0
0
Sponsorater og legater
0
0
Internationale aktiviteter
33.500,00
0
Familiespejd, lige uger
650,00
0
Familiespejd, ulige uger
650,00
0
Mikro
6.300,00
0
Mini		
5.625,00
0
Junior
9.675,00
0
Trop		
8.175,00
0
Klan		
1.250,00
0
Gruppen
3.910,00
0
Gruppesommerlejr
52.750,00
50.000
Juletræer
111.918,00
130.000
Sommerlejr 2016 - Trop og klan
94.000,00
100.000
Kurser
2.610,00
0
Projekter
221.835,00
78.000
Salg fleecetrøjer, mærker
5.710,00
4.000
Indtægter i alt
1.028.153,48
830.000
			
UDGIFTER		
Korpskontingent
90.876,50
80.000
Divisionskontingent
12.768,00
12.500
Babyspejd
429,85
2.000
Familiespejd, lige uger
5.343,94
2.000
Familiespejd, ulige uger
1.120,28
2.000
Mikro
13.231,40
12.000
Mini		
18.047,07
12.000
Junior
6.931,76
9.000
Trop		
28.634,39
25.000
Klan		
4.491,83
4.000
Juletræer
64.435,26
80.000
Lederaktiviteter
1.251,99
12.000
Gruppen
32.804,10
20.000
Gruppesommerlejr
68.162,25
70.000
Havkajak, Træklatring
19.712,90
12.000
Sommerlejr 2016 / Trop & klan
153.967,19
145.000
Kurser
70.355,00
55.000
Korpsrådsmøde, deltagelse
2.975,00
0
Administration og bogføring
20.233,96
23.000
Markedsføring og årsrapport
10.993,25
10.000
Hjemmeside, mail, online betaling
6.083,20
8.000
Transport (kursus mv.)
4.718,56
1.000
Projekter
74.304,57
25.000
Materiel
33.954,58
25.000
Indkøb og produktion af mærker
19.160,93
0
Indkøb af T-shirts m.v.
4.212,50
0
Lokaleleje Køge Minicenter
119.750,00
130.000
Diverse lokale/hytteleje DK
79.930,00
12.000
Forsikringer
5.633,53
6.000
Klan, ledertilskud
0,00
7.200
Internationale Aktiviteter
53.400,00
20.000
Renter og gebyrer
1.402,25
2.000
Udgifter i alt
1.029.316,04
823.700
		
Årets resultat
-1.162,56
6.300
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Regnskab 2016
Balance
Aktiver 		
Bankkonto, Nordea
178.164,05
Bankkonto, Danske Bank
100.801,59
Forudbetalt kontingent
-85.003,00
Andre tilgodehavender
66.000,00
Forudbetalinger
-72.000,00
Aktiver i alt

187.962,64

Passiver 		
Gæld til korps og division
0,00
Andre skyldige omkostninger
0,00
Bankgæld
0,00
Kreditorsamlekonto
165.550,00
Gæld i alt
165.550,00
Formue
Formue ved årets begyndelse
Resultat
Formue
Passiver i alt

23.575,20
-1.162,56
22.412,64
187.962,64

Det attesteres, at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelser hertil, samt de kommunalt
fastsatte retningslinjer er overholdt.
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Ulrik Kolbe
Formand

Charlotte Brodersen
Kasserer

Peter Erkmann
Bestyrelsesmedlem

Annelise Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Christina Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Mona Jellesmark
Bestyrelsesmedlem

Kasper Ammitzbøll
Bestyrelsesmedlem

John Rostgaard

Oliver Sørensen
Bestyrelsesmedlem, ung

Signe Hegelund

Bestyrelsesmedlem, søkyndig

Bestyrelsesmedlem, ung

Revisorpåtegning
Køge, 16. januar 2017

Jeg har revideret Køgespejdernes aflagte Regnskab 2016. Regnskabet er revideret i
overensstemmelse med Kulturudvalget i Køge Kommunes retningslinjer af 7. december
2009, samt i overensstemmelse med revisionsvejledning fastlagt af Det Danske
Spejderkorps.
Jeg har følgende bemærkninger til regnskabet:
• At tilskudsgrundlaget er opgjort i overensstemmelse med de gældende regler.
• At tilskud er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår.
• At antallet af medlemmer registreret i gruppens medlemslister er i
overensstemmelse med de, til Det Danske Spejderkorps, indsendte statistiker.
• At jeg opfylder de i lovgivningen indeholdte habilitetsbetingelser.
• At jeg under min revision har modtaget alle regnskabsmæssige oplysninger jeg har
anmodet om.
Det er min opfattelse at årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med
lovgivningens krav til regnskabsaflæggelse og at regnskabet er et retvisende billede af
foreningens aktiver og passiver.
Revisionen har givet anledning til følgende forbehold i forbindelse med Det Danske
Spejderkorps skrivelse af 22. september 2003:
- Ingen forbehold

Marianne Møller Juul
Køgespejdernes grupperevisor
Det Danske Spejderkorps
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Vores fantastiske frivillige ledere
Gruppeledelsen

Peter Erkmann
Gruppeleder

Mona Jellesmark
Gruppeleder

Annelise Pedersen
Gruppeleder

Kim Roy KronkvistHansen
Mikrospejderleder

Sanne Radoor
Mikrospejderleder

Auden Finnbogason
Minispejderleder

Signe Hegelund
Minispejderleder

Richard Neumeister
Mikrospejderleder

Naja Habermann
Mikrospejderleder

Jesper Petersen
Minispejderleder

Henriette Busk
Minispejderleder

Ditte Flink
Forældrehjælper

Jes Lysgaard
Specifikke opgaver

Jon Leiton Larsen
Forældrehjælper

Mikrospejder 2

Minispejder 2

Kim Hedin
Gruppekoordinator

Familiespejd 1

Marianne Lerbech
Jensen
Familiespejdleder

Annelise Pedersen
Familiespejdleder

Michael Trampedach
Mikrospejderleder

Ulrik Ankergren
Mikrospejderleder

Michael Fallesen
Minispejderleder

Trine Gede
Minispejderleder

Martin Mønsted
Mikrospejderleder

Sophie Sommer
(barsel)
Mikrospejderleder

Jonas Matthiesen
Minispejderleder

Joackim Matthiesen
Minispejderleder

Louise Martinsen
Forældrehjælper

Thomas Martinsen
Forældrehjælper

Lila Godthelp (barsel)
Minispejderleder

Morten Siggaard
Minispejderleder

Anne Andersen
Forældrehjælper

Jan Sørensen
Forældrehjælper

Susanne Hedin
Familiespejdleder

Familiespejd 2

Charlotte Trampedach
Familiespejdleder

Christian Federspiel
Familiespejdleder

Mikrospejder 1
Minispejder 1

Kim Hedin
Mikrospejderleder

Morten Petersen
Mikrospejderleder
Mikael Hetmar
Minispejderleder
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Pia Gede
Minispejderleder

... samt vores lige så fantastiske bestyrelse og aktivitetsudvalg
Juniorspejder

Carsten Christiansen
Tropsleder
Mads Hegelund
Juniorspejderleder

Susan Langkilde
Juniorspejderleder

Thor Skjærbæk
Rasmussen
Tropsleder

Peter Erkmann
Bestyrelsesmedlem

Annelise Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Signe Hegelund
Bestyrelsesmedlem

Kasper Ammitzbøll
Bestyrelsesmedlem

Christina Thomsen
Bestyrelsesmedlem

Oliver Holsgaard
Bestyrelsesmedlem

Klanen

Peter Persson
Juniorspejderleder

Christopher Sørensen
Juniorspejderleder

Signe Hegelund
Klanleder

Klatreteamet
Oliver Sørensen
Juniorspejderleder

Niels Olsen
Juniorspejderleder

Aktivitetsudvalget
Gert Jørgensen
Træklatreinstruktør

Signe Ammitzbøll
Juniorspejderleder

Lars Olsen
Juniorspejderleder

Henrik Hansen
Juniorspejderleder

Magnus Berg
Juniorspejderleder

Kajakteamet

Tommy Gjerding
Kajakinstruktør

Berit Hegelund
Aktivitetsudvalg

Christina Thomsen
Aktivitetsudvalg

Helle Damborg
Aktivitetsudvalg

Susanne Hedin
Aktivitetsudvalg

Mona Jellesmark
Aktivitetsudvalg

Rikke Reimer Bertelsen
Aktivitetsudvalg

Thomas Meyhoff
Kajakinstruktør

Bestyrelsen

Troppen

Mette Borgquist
Tropsleder

Kim Hedin
Træklatreinstruktør

Charlotte Dam
Sørensen
Tropsleder

Ulrik Kolbe
Bestyrelsesformand

Charlotte Brodersen
Kasserer

Ulrik Kolbe
Aktivitetsudvalg
Nicoline Borgquist
Tropsleder

Mathilde Sørensen
Tropsleder

Mona Jellesmark
Bestyrelsesmedlem

John Jensen
Søkyndig
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Planer og udviklingsplan 2017
Mange aktiviteter
Vi har planlagt en lang række aktiviteter i 2017.
Vi har selvfølgelig de mange spejderaktiviteter
i skoven hver 14. dag, hvor vores engagerede
spejderledere gør et fantastisk arbejde med vores
skønne spejdere.
Men vi har også en lang række andre aktiviteter i
løbet at året, og blandt dem kan vi nævne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sov Ude-dagen, den 20. maj
Ledertur med spejderskibet Ran
Ledervandretur
Lederdøgn, juni
Naturens Dag
Spejderdagen

Og så er Spejdernes Lejr 2017 jo årets helt store
begivenhed, hvor vi håber at mere end 100
køgespejdere vil deltage, sammen med måske
30.000 danske og udenlandske spejdere.

Udviklingsplanen 2017-18

Vores generalforsamling har vedtaget vores
udviklingsplan, som vi synes er ambitiøs og som
vi er sikre på, vil betyde endnu bedre oplevelser
for alle vores spejdere.
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Kursusteam
Vi ønsker at etablere et kursusteam, der kan
koordinere gruppens forskellige kursusønsker.
Det handler ikke om deltagelse i DDS’ åbne
kurser, men om at tilbyde interne kurser til
ledere, trop, klan m.fl.
Målet er, at teamet i 2017 udbyder 10
kurser, og fra 2018 20+ kurser. Teamet
skal ikke selv undervise, men de skal aftale
med kursusleverandør (typisk Spejdernes
Kursuscenter), at de leverer kurserne.
Emnerne er fx Grundlæggende
spejderfærdigheder, spejderbevægelsen,
spejderværdier, historisk spejd etc.
Nye lederteam
Når en afdeling har fået et nyt lederteam
(typisk ved spejderstart i august), arrangeres
en aften for det nye team, hvor roller,
forventningsafstemning, persontyper etc.
gennemgås.
Temperaturmåling
Vi vil nedsætte et team, der hvert år skal spørge
tropsspejdere og klanspejdere (og evt. ledere
og juniorer) om hvordan de oplever det at være
medlem hos Køgespejderne.

1. Hvad synes du er det sjoveste ved at være
spejder?
2. Hvad synes du er det mindst sjove ved at
være spejder?
3. Hvad kunne gøre det endnu sjovere, at være
spejder?
4. Hvad kunne gøre at du holdt op med, at være
spejder?
5. Hvad kunne du godt tænke dig at blive bedre
til, som spejder?

organisationsudvikling 2018-19). Ideen er, at de
to forløb tilbydes skiftevis hvert andet år.
Fokus på formål og værdier
Vi ønsker, at vores ledere får endnu bedre
kendskab til DDS’ formål, værdier og
spejdermetode, så dette i en endnu højere grad
inddrages i afdelingernes arbejde.

Internationale aktiviteter
Vi ønsker at trop og klan får tilbudt deltagelse i
internationale lejre, hvert år.

Mødefrekvenser
Vi ønsker at tilbyde spejderne i troppen, at de fra
sommeren 2017 har mindst ét ugentligt tilbud
hele året, og fra sommeren 2018 vil vi prøve
dette for juniorspejderne også, i en prøveperiode
på 3 måneder.

Vi ønsker, at mikro, mini og junior også får
internationale oplevelser, fx tur til Sverige eller
besøg fra udlandet – eller korrespondance med
spejdere i andre lande.

Lederaktiviteter
Vi vil fra 2017 tilbyde en lederaktivitet hver
måned, typisk en aften skiftevis ledermøde og –
kursus.

Ledere tilbydes at deltage i internationale
aktiviteter, for at få inspiration og opleve andre
spejderes aktiviteter.

Rekruttering
Vi vil strukturere vores rekruttering af frivillige
(ledere, bestyrelse og udvalg) endnu bedre, så vi
har overblik over kendte fremtidige udskiftninger,
generationsskift etc.

100 års fødselsdag
7. september fejrer Køgespejderne 100 år. Vi
nedsætter et team, der skal sikre en god fejring.
Oplægget er, at alle (nuværende spejdere og
gæster) inviteres til fødselsdagsmiddag kl. 17.3019.00. Fra kl. 19 er nuværende og tidligere
ledere, bestyrelsesmedlemmer m.fl. inviteret til
lejrbål m.v.
Klan
Vi ønsker at tilbyde klanen et længerevarende
udviklingsforløb (projektledelse 2017-18 og evt.

Division og korps
Vi vil fortsat arbejde på positivt at påvirke
arbejdet i både division og korps. Vi vil arbejde
på, at have mindst fire fra Køgespejderne i
divisionsledelsen eller i divisionens udvalg.
Vi vil have mindst fire fra Køgespejderne der
er aktive i det centrale arbejde (korpsledelse,
udvalg, projekter etc.).
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Budget 2017
INDTÆGTER
Medlemskontingent
Aktivitets/medlemstilskud
Lokaletilskud
Ekstraordinære indtægter
Gruppesommerlejr (SL17)
Juletræer
Projekter
Salg fleecetrøjer, mærker
Indtægter i alt

UDGIFTER

Korpskontingent
Divisionskontingent
Babyspejd
Familiespejd 1
Familie spejd 2
Mikro 1
Mikro 2
Mini 1		
Mini 2		
Junior 1
Trop		
Klan		
Juletræer
Lederaktiviteter
Korpsrådsmøde
Gruppen
Gruppesommerlejr (SL17)
Havkajak, Træklatring
Kurser		
Administration
Markedsføring, Nyhedsbrev
Hjemmeside, shop, mail
Transport (kursus mv.)
Projekter
Materiel
Lokaleleje Køge Minicenter
Diverse lokale/hytteleje DK
Forsikringer
Telefon og internet
Indkøb af mærker
Internationale Aktiviteter
Renter og gebyrer
Udgifter i alt
Årets resultat
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235.000
105.000
125.000
30.000
92.000
110.000
255.000
4.000
956.000

80.000
12.500
2.000
2.000
2.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
25.000
4.000
70.000
9.000
5.000
25.000
215.250
12.000
94.900
23.000
10.000
8.000
1.000
110.000
25.000
130.000
20.000
6.000
6.000
6.000
20.000
2.000
955.650
350

Familiespejd er for os som familie et dejligt afbræk i en travl
hverdag, hvor vi kan koncentrere os om at være sammen,
nyde naturen og lære noget nyt.
Vi får altid 2 gode timer med oplevelser, sjove indslag og
struktur.
Børnene lærer at respektere hinanden og naturen. Og så
tæller respekt og sammenhold meget.
Alt i alt en god kombination.
Rikke & Martin
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Erklæring om
indhentelse af børneattest
Sagsnr.: 030.80D.021
Efter folkeoplysningslovens § 4, stk. 4, og § 45, stk. 3, jf. lovbekendtgørelse. nr. 535 af 14. juni 2004 som ændret ved §
1, nr. 1 og 5, i lov nr. 1523 af 27. december 2009, hvorefter foreningen har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af
børneattest, erklærer under-tegnede på foreningens vegne, at foreningen indhenter børneattester i det omfang, foreningen
ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte
kontakt med børn under 15 år.
Foreningens navn:
Foreningens adresse:

Køgespejderne
Sønderhegnet 61, 4600 Køge

Køge, den 28. februar 2017
Tegningsberettigede:

_____________________________________		 _________________________________
Peter Erkmann						Ulrik Kolbe
Gruppeleder							Formand
Vejledning om erklæringens udfyldelse:
Alle folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, har pligt til at indhente børneattester i det omfang,
foreningen ansætter eller beskæftiger personer, såvel lønnet som ulønnet, der som led i udførelsen af deres opgaver skal
have direkte kontakt med børn under 15 år (jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september 2008, samt § 2, stk. 1 i
bekendtgørelse nr. 1024 af 23. oktober 2008).
Derudover har alle folkeoplysende foreninger og distriktsforeninger, der modtager tilskud eller får anvist lokaler, pligt til at
afgive erklæring om indhentelse af børneattester til den kommune, foreningen er hjemmehørende i (jf. lovbekendtgørelse nr.
535 af 14. juni 2004 som ændret ved § 1, nr. 1 og 5 i lov nr. 1523 af 27. december 2009). Erklæringen afgives en gang årligt.
Det er således en betingelse for, at foreningen kan få tilskud eller anvist lokaler, at foreningen afgiver erklæring om indhentelse
af børneattester. Kommunerne skal således undlade at yde tilskud og at anvise lokaler, hvis foreningen ikke afgiver erklæring
herom.
Foreningens tegningsberettigede efter vedtægterne afgiver erklæringen på foreningens vegne.
Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller
beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreninger,
der ikke ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn
under 15 år, pålægges dog ikke med erklæringen en aktuel forpligtelse til at indhente børneattester.
Erklæringen rummer en løbende forpligtelse for foreningen til gennem hele tilskudsåret at indhente børneattester i det omfang,
foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver, skal have direkte kontakt med børn
under 15 år, jf. § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 942 af 22. september af 2008, samt § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1024 af 23.
oktober 2008).
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Ledere og forældrehjælpere
Hos Køgespejderne har vi dejligt mange super
engagerede frivillige ledere og forældrehjælpere,
der sørger for at spejderaktiviteterne har høj
kvalitet. Både ledere og forældrehjælpere har en
vigtig rolle i, at spejderne får en rigtig god dag i
skoven.

på hver patrulje, og her har vi god erfaring
med, ikke at være tilknyttet samme patrulje,
som vores eget barn. Dette giver også barnet
oplevelser uden forældrene, til gavn for alle.

Her kan du se, hvilken rolle lederne har og
hvilken rolle forældrehjælperne har i dagligdagen.
Det er nemlig rart for alle parter, at vi har
afstemt forventninger, så vi i stedet kan fokusere
på at give børnene nogle gode oplevelser.

Særlige behov
Hvis der er særlige behov, er det vigtigt at
afdelingens ledere kender disse, så barnet også
kan deltage, når forældrene ikke er i nærheden.
Her kan det være nødvendigt med særlige
aftaler for det enkelte barn, som gerne skal være
klarlagt inden vi mødes.

Ledernes rolle
Lederne tager sig af spejderne, fortæller om
programmet, sætter aktiviteter i gang, og står for
planlægningen, deltager i ledermøder, tager sig
af konflikter m.v.

Vi vil gerne opfordre til åbenhed omkring særlige
behov, om det er handikap, senge-vædning,
følsomme børn med stort overskuelighedsbehov
eller noget helt fjerde – også selvom mor eller far
deltager.

Forældrehjælpernes rolle
Forældrehjælpere deltager ikke i planlægningen,
ledermøder m.v., men møder op som aftalt
og hjælper med praktiske opgaver omkring
aktiviteterne, hver anden uge.

Når alle voksne er åbne omkring særlige behov,
har alle også en mulighed for at tage hensyn og
handle med omtanke.

Generelt for alle voksne - ledere og
forældrehjælpere
Som voksne har vi alle en omsorgsrolle for
alle børn – og i særdeleshed dem, som ikke
har forældre med. Vores egne børn indgår i
spejderfællesskabet på samme vilkår som de
andre spejdere.
Leder- og hjælperbørn bør fx ikke blive
”afhængige” af mor eller far. Eksempelvis skal
barnet selv vide hvor madpakken er, da lederne/
forældrene kan være optaget til anden side.
Hos mikro- og minispejderne er vi ofte en leder

Snak meget gerne med barnet hjemmefra, om at
han eller hun skal henvende sig til en af lederne,
hvis de har spørgsmål om turen eller aktiviteter.
Man kan ikke forvente kun at være tæt på eget
barn, men bør være til rådighed for alle børn.
OBS Men vi skal som forælder heller ikke over
i den anden grøft og være afvisende over for
vores eget barn – det gælder om at give alle børn
samme gode oplevelse.
Alle er vigtige
Vi er rigtig glade for, at så mange voksne har
valgt at være frivillige hos Køgespejderne – enten
som ledere eller som forældrehjælpere – I har
alle en meget vigtig rolle i, at alle spejdere,
ledere og andre voksne får en rigtig god dag.
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Aktivitetsudvalget
Hos Køgespejderne har vi mere end 50 frivillige
ledere, der året rundt gør et stort stykke arbejde,
med at udvikle spejderne og give dem nogle gode
oplevelser.
For at sikre, at lederne kan bruge deres energi
på spejderne, har vi et Aktivitetsudvalg der tager
sig af planlægning og gennemførelse af fire årlige
aktiviteter:
•
•
•
•

Spejderdagen, 23. april
Sæsonstart (oprykning), august
Juletræssalg, december
Gruppesommerlejren, foråret

Aktivitetsudvalget har en meget vigtig rolle
hos Køgespejderne, idet de er med til at sikre,
at vores ledere er motiverede og har tid og
overskud til at give spejderne fantastiske
oplevelser.
Udvalgets arbejde
Der er ca. 10 personer i aktivitetsudvalget
som mødes en aften 4-6 gange om året, for at
planlægge og koordinere opgaverne.
For at sikre en god kontakt til gruppens
øvrige ledere, deltager en af Køgespejdernes
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gruppeledere i aktivitetsudvalgets møder.
Opgaverne kan frit fordeles mellem gruppens
medlemmer så man enten kun deltager i et par
af aktiviteterne, eller i alle sammen.
Du får også stort udbytte
Som deltager i Aktivitetsudvalget, vil du få en
masse sjove oplevelser sammen med andre
engagerede voksne.
Du vil også opleve, at du gør en forskel. Både
for de mange frivillige ledere, men i høj grad
også for de mange børn og unge vi har hos
Køgespejderne.
Endelig, så tilbyder vi deltagerne i
aktivitetsudvalget, at de:
• Kan låne gratis i vores Udstyrsbank (fjeldtelte,
gryder, dolke og meget meget mere)
• Får en gratis Køgespejderne T-shirt, et
aktivitetsudvalgstørklæde m.v.
• Kan deltage i udvalgte leder-arrangementer i
løbet af året
• Kan låne Minicentret til private
børnearrangementer (når det ikke benyttes af
gruppen)

Økologi og bæredygtighed
Hos Køgespejderne har vi fokus på
bæredygtighed. Vi lærer spejderne at passe på
naturen, at udnytte ressourcerne optimalt m.v.
Vi benytter fx snor og tovværk af naturmaterialer
når det er praktisk og sikkerhedsmæssigt muligt.
Både af hensyn til produktionsmetoderne, men
også af hensyn til det efterfølgende affald.
Affald af sisal eller hamp kan brændes på bålet,
mens nylon skal samles sammen og afleveres til
indsamling.
Vores tryksager er så vidt muligt altid
svanemærkede, hvilket bl.a. sikrer at papiret
kommer fra bæredygtige skovbrug, typisk i
Sverige og Finland.
Økologi
Vi ønsker primært, at benytte økologiske
madvarer. Derfor har vi fra 2009 lagt ca. 10 %
ekstra på alle afdelingers budgetter, så der er
penge til at købe økologiske madvarer.
Bestyrelsen har den 16. september 2015
præciseret vores økologiske politik som:

Dette gælder alt lige fra bestyrelsesmøder til
sommerlejre.
Vi har valgt økologiske varer, fordi vi mener at
det er bedre for børn at spise madvarer uden
kunstige tilsætningsstoffer, rester af plantegifte
m.v. og fordi vi mener at naturen (og ikke mindst
drikkevandet) har bedre af, at der ikke spredes
så mange kunstige giftstoffer.
Køgespejderne modtog i december 2004 Køge
Kommunes Agenda 21 Pris - bl.a. pga. den
økologiske linje.

• Vi køber altid økologisk inden for kategorierne
mejerivarer, kornprodukter og rodfrugter
• Kød og frugt købes dansk og/eller økologisk
• Øvrige varer kan købes økologisk

Familiespejd er en rigtig god måde at starte spejderlivet for de
små.
Hver gang laver vi nye aktiviteter, som både er sjove og
lærerige.
De engagerede spejderledere lægger vægt på, at alle bidrager til
fællesskabet - det er god dannelse, samtidig med, at både børn
og voksne hygger sig.
Jeanette
Mor til Cora og Kristian
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Vores årsrapport på papir
Vores årsrapport bliver trykt på papir - men er
det nu også bæredygtigt træ vi benytter?
Det er det selvfølgelig. Vi trykker årsrapporten på
svanemærket papir hos LaserTryk. Det betyder,
at alt papiret kommer fra bæredygtigt skovbrug i
Sverige og Finland.
Vidste du, at det samlede areal af skov i Europa
er vokset med ca. 20 % de seneste 10 år, og at
ca. halvdelen af Europa nu er dækket af skov?

Men desværre er der stadig
problemer med skovrydning
og ikke-bæredygtigtskovbrug
udenfor Europas grænser,
primært i troperne.
Europa har faktisk
verdensrekord i genbrug af
papir, idet vi genbruger hele 84 % af papiret i
den europæiske papirindustri.
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Køgespejderne
Det Danske Spejderkorps
Tlf.:		 28 59 12 02
Mail: info@koegespejderne.dk
CVR: 30 77 62 40
Web: www.koegespejderne.dk
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