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Børn skal opleve succes

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 havkajak-
aktiviteter 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 har et formål med vores aktiviteter
• Vi har holdninger
• Vi tager ansvar
• Vi ser muligheder og styrke i forskellighed
• Vi styrker kammeratskab og fællesskab

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 og 
kan tilbyde fællesskabet.

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.

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.
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Bestyrelsen
Vi har brugt megen tid på, at finde de 
økonomiske midler, der skulle til, for at alle de 
spejdere og ledere, der ønskede at deltage på 
Spejdernes Lejr 2017, kunne få mulighed for, at 
komme med. 

Vi havde et ønske om, at give et godt tilskud, 
så vi kunne sende rigtig mange afsted til denne 
unikke oplevelse, som en spejderlejr med 35.000 
deltagere ville være. Det lykkes, og vi sendte 
omkring 200 spejdere, ledere og forældrehjælp 
på lejr.

En stor udfordring for bestyrelsen har været, at vi 
i sidste halvår overgik til et nyt medlemssystem 
hos Det Danske Spejderkorps, hvilket også 
medførte et nyt økonomisystem. 

Der er brugt mange timer på, at få vores 
økonomidel implementeret i det nye system. 
Stor ROS til vores kasserer Kasper Ammitzbøll, 
Annelise Pedersen og Peter Erkmann, uden dem 
havde vi ikke klaret denne udfordring.

Da vi er en spejdergruppe, der ønsker det bedste 
for både ledere og spejdere, prøver vi hele 
tiden, at finde nye muligheder, for organisering, 
arbejdsformer, aktivitetsområder og starte nogle 
gode projektgrupper op. 

Vi har i år haft megen fokus på, at skabe en 
bedre organisationsstruktur der matcher den 
størrelse vi har opnået – det kræver en anden 
organisering at være 150-300 medlemmer, i 
stedet for de 50 vi var i 2004. 

Den nye organisering har også givet mulighed 
for, at inddrage flere forældre og andre voksne, 
i spændende opgaver der er med til, at skabe 
den bedste rammer for vores spejderledere. Vi 
håber at 2018 bliver året, hvor alle i gruppen kan 
mærke, at vi har styrket flere områder ved at 
omstrukturere foreningen.

Spejdernes Lejr 2017
I uge 30 drog hele gruppen afsted til Sønderborg 
for at deltage i Spejdernes Lejr 2017. En fælles 
spejderlejr skabt af de 5 spejderkorps i Danmark, 
med 35.000 deltagere heraf 6.000 fra udlandet.

En lejr med rigtig mange spændende aktiviteter, 

mødet med andre kulturer/spejdervenner fra hele 
verden, store fælles oplevelser omkring åbning 
og afslutning af lejren, hvor man kunne se og 
mærke, hvor deltagere vi var på lejren. Det var 
en helt speciel stemning!

DET VI HUSKER BEDST fra lejren:
• Masser af regnvejr, gummistøvler, regntøj, 

vådt brænde
• Dejlig mad
• Lejrens længste spisebord – lavet af rafter og 

reb / der kunne sidde 180 personer samtidigt
• Lejrens længste sønderjyske kagebord
• Masser af godt humør – fællesskabet
• Mange voksne/ledere der gjorde alt for, at vi 

havde den bedste lejr
• Mødet med de andre spejdergrupper fra Køge 

Kommune
• Svenske og tyske spejdervenner med hos 

Køgespejderne

Årets gang i afdelingerne
Flere af vores afdelinger holder fælles 

Beretning fra 
bestyrelse og ledelse

Jeg har et ønske om, at vores mikro- og 
minispejdere er med til at tilberede den mad 
de spiser på vores lejrture og til de ugentlige 
spejderdage. Spejderne synes det er super 
spændende selv at beregne mængder, selv 
at finde råvarerne på madbordet, komme 
med sjove ændringer til maden og selv at 
præsentere den mad de har lavet, for de andre 
spejdere. 

Jeg syntes det er dejligt at lære spejderne om 
råvarerne, hvordan de ser ud, hvor de kommer 
fra og hvordan god hygiejne også er en del af 
udemad. Jeg mener det er lige så vigtigt for en 
spejder, at kunne madens abc, som at kunne 
noget om kniv, bål og knob. 

En stor del af programmet for miniernes 
weekendtur i efteråret, handlede om kokkeri. 
Vi gennemførte, sammen med et team 
af forældrehjælpere, et stort program for 
spejderne, hvor spejderne selv bagte kage, de 
lavede 3 retters middagsmad, og præsenterede 
det selv for de andre spejderne. De var super 
stolte over det de fik lavet og serveret.

Susanne, minispejderleder
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planlægningsmøder, hvilket giver mulighed for, at 
få skabt nogle rigtig spændende spejderdage på 
Åsen.

Ofte er flere afdelinger derude samtidigt, 
hvilket giver den bedste spejderstemning, glade 
spejdere, super aktiviteter og masser af bål.

Lige nu har miniafdelingerne valgt, at have mere 
fokus på ”DEN MAD VI SPISER – DEN MAD VI 
LAVER”, og 3 af vores ledere Sanne, Glen og 
Susanne deltog på et kursus hos ”Mit Kokkeri”, 
hvor de fik masser af inspiration med hjem til alle 
hos Køgespejderne. Det første hold minispejdere 
har allerede været på tur og lært en masse nyt.

Der arbejdes nu videre med, at udbrede ”Fokus 
på Mad”, for hele gruppen, og få spejderne i hver 
afdeling til selv, at lave deres egen mad også på 
ture.

Forælderhjælp
Igen har vi haft rigtig stor glæde af en masse 
forælderhjælp, for at kunne gennemføre 
spejderdage, ture og specielt Spejdernes Lejr 
2017.

Det er en fantastisk måde for forældre, at opleve 
det spejderliv som deres barn oplever. Man byder 
selv ind med den tid man kan stille til rådighed, 
men al hjælp kan bruges i alle vores afdelinger, 
på ture og lejre. 

EN STOR TAK til alle jer der var med til at gøre 
en forskel i 2017. Vi glæder os, til at samarbejde 
med flere af jer forældre, så snak med lederne 
om, hvad DU kan tilbyde og har mulighed for.

100 års fødselsdag
Torsdag den 7. september kunne vi fejre 
Køgespejdernes 100 års fødselsdag på Åsen.

På trods af regnvejr blev det en dejlig aften med 
omkring 70 gæster, gourmet hotdog, lagkage, 
lejrbål med masser af sjove historier fra tiden 
igennem de sidste mange år. 

En aften hvor alle gæster oplevede hvad 
spejderlivet giver os med på vejen, og hvad vi 
husker tilbage på, og hvor man ikke var i tvivl om 
fællesskabet hos Køgespejderne.

Divisionen
Afdelingerne deltog i løbet af året, i flere 
arrangementer sammen med de andre 
spejdergrupper i Kongslejre Division, bl.a. 

Topscouting, vinterbivuak tur og tusmørkeløb.

Når spejderne deltager i divisionens aktiviteter, 
får de mulighed for at få nye spejdervenner og 
lederne kan få en snak om det spejderarbejde, 
der foregår i netop deres spejderafdeling.

Korpset
Vi var 8 ledere/spejdere der tog afsted til årets 
korpsrådsmøde på Hotel Legoland. Det var 
et spændende møde, hvor der blev valgt ny 
korpsledelse i Det Danske Spejderkorps. 

Læs mere på dds.dk om korpsledelsen og dennes 
arbejde. Korpsledelsen udstikker rammerne 
for spejderarbejdet i de kommende år for alle 
spejdergrupperne i korpset. 

Køgespejderne har i de sidste par år haft både 
Christian Federspiel og Peter Erkmann som 
medlemmer af korpsledelsen, hvor de har være 
med til, at præge de sidste par års arbejde for 
korpset.

Projektgrupper
Vi har nedsat et antal projektgrupper, der 
arbejder med nogle af de overordnede aktiviteter 
hos Køgespejderne, eks. gruppesommerlejr, ”sov 
ude dag”, spejderdagen den 23. april. 

Dette med udgangspunkt i, at så mange af vores 
ledere får mulighed for på tværs af afdelinger, 
at sætte deres fingeraftryk, på de aktiviteter, 
der gør, at alle arrangementer bliver en super 
oplevelse for både spejdere og ledere. Målet er 
også at ledere har mulighed for, at lære hinanden 
at kende på tværs af afdelingerne.

Klatreteam
Det var et godt år for klatreteamet, vi fik i år 
debut med vores nye hængekøjer, både spejdere 
og instruktører fik under årets ”sov ude dag”, 
prøvet at sove oppe i træerne, hvor der blev 
sovet med sele på, så man ikke faldt ud over 
kanten, en spændende oplevelse for alle. 

Året bød også på flere klatre dage med 
svævebaner, travers og rebklatring for alle 
gruppens afdelinger. For gruppens instruktører 
bød året også på en tur til Avnø flyvertårn, 
hvor vi en hel dag rappellede ned af et højt 
udsigtstårn. 

Turen bliver gentaget i 2018, denne gang skal 
gruppens junior afdeling med.
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Havkajakteam
I løbet af året er alle kajakker i vandet på 
forskellige ture, hvor spejdere, ledere og 
forældre deltager. Vi har 10 havkajakker med alt 
det udstyr der skal til, for at tage ud på nogle 
spændende sejlture. 

Med havkajak kan naturen opleves på en helt 
anderledes måde, som I kan læse i følgende 
historie fra en af vores instruktører:

Sælsafari Avnø Fjord
Med blankt vand under bugen, blå himmel, og 
følgeskab af 7 kajakker i stærke farver, kan 
humøret næsten ikke blive bedre. 

Rørhøns piler længere ind i rørskoven, og en 
flok smukke hvide svaner letter med brus og 
kraft, som vi glider frem gennem vandet. 

Da vi nærmer os en pynt er det lige før jeg ser 
en kæmpe havørn med gule skællede ben og 
klør, der gennemborer en sprællende fisk, men 
det er blot en mindre rovfugl, der søger i sikker 
afstand af os, der forstyrrer den totale fred der 
hersker på vandet.

Vi er taget på sensommertur en vindstille lørdag 
i august. Turen starter ved Avnø ikke langt fra 
Avnø Natur Center. I de i alt 8 kajakker er der 3 
spejdere 2 instruktører og 3 forældre.

Målet for turen er at opleve sælerne, der holder 
til i Avnø Fjord, og efter en god pause ved en 
Shelterplads, møder vi hvad vi kom efter.

Vi fordeler os, ligger stille, venter, og så 
pludselig er de der. Først dukker en, så to, 
så flere mørke runde skygger op af vandet. 
De kommer pludselig til syne, og forsvinder 
så igen. De er nysgerrige og de mest dristige 
kommer tættere og tættere på.

Efter oplevelsen med sæler vender vi næserne 
hjemad. Det er eftermiddag og det har været 
mere end turen værd. Der er aldrig garanti 
for hverken sæler, havørne eller andre af 
naturens små mirakler, vi var heldige og havde 
en fantastisk tur. Hvem om det virkelig bliver 
ørnen vi får at se næste gang?

Lisbet, kajakinstruktør

Aktivitetsudvalget
Udvalget der støtter afdelingerne med 
planlægning og gennemførelsen af juletræssalget, 
sørger for at der til alle arrangementer, lejre 
serveres god mad – af god kvalitet. 

Årets største opgave, var at skulle sørge for 
maden til ca. 200 spejdere/ledere på Spejdernes 
Lejr 2017, hvilket havde mange udfordringer, 
med et madkoncept der ikke helt fungerede fra 
lejrens side. MEN heldigvis havde vi de bedste 
folk med, og ALLE fik fantastisk mad under 
hele lejren. Selv regnen kunne ikke ødelægge 
fornøjelsen af, at servere god mad.

Udvalget holder ca. 6 møder om året, og vi er 7 
medlemmer lige nu, 6 forældre + en gruppeleder.

Hvis du har interesse i at deltage i dette udvalg, 
så tag en snak med gruppelederne.
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Referat - generalforsamling 
(grupperådsmøde)
Dagsorden
(udsendt 6. februar 2018) 
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab 2017
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om Køgespejdernes           

fremtid
6. Budget 2018
7. Valg
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Ulrik Kolbe blev valgt at dirigent og referent.

Ulrik takkede for valget og bød velkommen samt 
konstaterede at grupperådet var indkaldt i henhold 
til reglerne i Lovhæfte 2016-2018 fra Det Danske 
Spejderkorps, DDS.
 
2. Beretning
Bestyrelsens og ledergruppens beretning blev 
gennemgået på mødet. Beretningen blev godkendt og 
er vedlagt referatet.

3. Regnskab 2017
Bestyrelsen har ikke et revideret regnskab for 
2017. Det skyldes primært store udfordringer med 
det nye MedlemsSystem, MS, som også håndtere 
regnskabsdelen for Køgespejderne. Blandt andet har 
det ikke været muligt at trække en liste over samtlige 
bilag til brug revisoren og så sent som den 26. februar 
2018 har Spejdernes Administrations Fællesskab, SAF, 
opdateret regnskabet for 2017.

Opdateret regnskab, Resultat Køgespejderne 2017, 
pr. 27. februar 2018 blev udleveret og indgående 
behandlet på grupperådsmødet. Regnskabet viser et 
positivt resultat på kr. 7.104,74.

Grupperådet godkente det opdaterede resultat for 
Køgespejderne 2017 på betingelse af, at revisoren ikke 
har anmærkninger imod regnskabet.

Grupperådet besluttede, at søge Divisionsledelsen om 
dispensation for senere revision af regnskabet.
 
Det er bestyrelsens hensigt, at arbejde på at 
Køgespejderne inden for en kortere årrække har en 
formue på kr. 50.000 til 100.000.

Regnskabet som blev fremlagt på grupperådsmødet er 
vedlagt referatet.

 
4. Behandling af ind-komne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
 
5. Væsentlige beslutninger om 
Køgespejdernes fremtid
Planerne for 2018 blev gennemgået, og hvor specielt 
den kommende gruppesommerlejr blev fremhævet.

Der henvises i øvrigt til udviklingsplan for 2017-2018, 
vedtaget på grupperådsmødet i 2017.

Det blev besluttet af fastholde den nuværende 
aldersopdeling af Køgespejdernes afdelinger. Der 
henvises til www.koegespejderne.dk. 
 
6. Budget 2018
Oplæg til budget for 2018 blev gennemgået.
 
Det fremlagte budget for 2018 viser et positivt resultat 
på kr. 24.500,-

Budgettet blev godkendt, inklusive følgende kontingent 
fastsættelse pr. 2. halvår 2018:

• Familie-spejd, kr. 750,-/år (barn nr. 2 i 
aldersgruppen kr. 375,- pr. år) (stigning 25 kr./år)

• Baby-spejd, 500,-/år (uændret)
• Øvrige spejdere, kr. 695,- pr.½ år (stigning 40 kr./

år)
• Ledere, kr. 75,-/år (uændret)
• Lederbørn, kr. 95,-/år (stigning 20 kr./år)

Budgettet er vedlagt referatet. 

7. Valg
Antallet af medlemmer i bestyrelsen blev fastsat til 10 
personer.
 
Følgende blev valgt på grupperådsmødet:

Bestyrelsen
• Annelise Pedersen (lederrepræsentant), valgt for 2 

år
• Christina Thomsen (forældre), ikke på valg
• John Rostgaard (søkyndig), valgt for 2 år
• Kasper Ammitzbøll (kasserer), valgt for 2 år
• Claus Rehl, valgt for 2 år
• Mona Jellesmark (lederrepræsentant, gruppeleder), 

valgt for 2 år
• Oliver Holsgaard Sørensen (ung), valgt for 2 år
• Peter Erkmann (forældre, lederrepræsentant, 

gruppeleder), ikke på valg

Dato: 27. februar 2018
Referent: Ulrik Kolbe
Sted:  Marksvinget 22,  Køge
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 ____________________________
   Ulrik Kolbe
   Formand og dirigent

Referat - fortsat
• Signe Hegelund (ung), ikke på valg
• Ulrik Kolbe (forældre, formand), valgt for 2 år

Korpsrådet (2 repræsentanter)
• Annelise Pedersen
• Signe Hegelund

Divisionsrådet (5 repræsentanter)
• Annelise Pedersen
• Mona Jellesmark
• Oliver Holsgaard Sørensen
• Kim Hedin
• Ulrik Kolbe

Revisor
• Marianne Møller Juul

Revisorsuppleant
• Bjørn Truelsen Hansen

Dirigenten konstaterede at DDS’s regler for 
sammensætning af bestyrelsen er efterlevet.

Det blev besluttet at fravige 6-års princippet.

Valg til bestyrelsen er for en 2-årig periode. Valg til 
øvrige poster er 1-årige.

Bestyrelsen vurderer i den kommende periode om 
valgperiode for enkelte bestyrelsesmedlemmer 
skal ændres for at tilstræbes at ca. halvdelen 
af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ved 
grupperådsmødet.
 
8. Eventuelt
Der blev opfordret til at ledergruppen introduceres til 
persondataforordningen, som træder i kraft den 25. 
maj 2018.

Kasper fik overrakt en gave som tak for det store 
arbejde han har lagt hos Køgespejderne med at få 
styr på regnskabet, siden valget som kasserer på 
ekstraordinært grupperådsmøde den 27. juni 2017, 
specielt op til afslutningen af regnskabet for 2017.
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Regnskab 2017

Driftsregnskab
Navn Regnskab 2017 Budget 2017
Medlemskontingent 259.823,84 235.000
Lokaletilskud 126.652,34 125.000
Aktivitets-/medlemstilskud 108.809,62 105.000
Kursustilskud 33.549,71 
Udviklingspulje 111.000,00 
Ekstraordinære indtægter 5.000,00 30.000
Forlejr Sl17 11.550,00 
Spejdernes Lejr 153.002,17 92.000
sov ude 3.225,00 
Familespejd 1.100,00 
Mikro 5.950,00 
Mini  4.400,00 
Junior 5.640,00 
Trop  4.951,00 
Klan  
Gruppen 2.160,00 
Juletræer 106.232,55 110.000
Kursus 2.360,00 
Projekter 253.424,80 255.000
Salg fleeetrøjer mm. 1.470,00 4.000

Indtægter 1.200.301,03 956.000
  

Korpskontingent -76.637,25 -80.000
Divisionskontingent -11.600,00 -12.500
Babyspejd  -2.000
Familiespejd 01 -5.700,52 -2.000
Familiespejd 02 -1.523,25 -2.000
Mikro -13.951,78 -12.000
Mini -17.992,05 -12.000
Junior -9.482,60 -9.000
Trop -9.296,03 -25.000
Klan -8.190,91 -4.000
Juletræer -67.245,18 -70.000
Gruppen -30.079,23 -20.000
Kajakteam -6.797,50 -12.000
Gruppesommerlejr -81.631,17 -215.250
Lederaktiviteter -643,60 -6.000
Kurser -181.086,92 -94.900
Korpsrådsmøder -16.191,59 -10.000
Administration -12.133,33 -29.000
Markedsføring mm. -7.926,69 -10.000
Hjemmeside, shop mm. -4.274,96 -8.000
Transport (kursus mv.) -6.068,98 -1.000
Bogføring -14.720,00 
Projekter -152.977,33 -110.000
Materiel mm. -10.463,25 -25.000
Indkøb af mærker -6.794,00 -6.000
Lokaleleje Køge Minicenter -125.891,00 -130.000
Diverse lokale/hytteleje DK -286.166,50 -20.000
Forsikring og abonnement -1.802,25 -6.000
Ekstraordinære udgifter  -20.000
Renter & gebyrer -1.864,88 -2.000
Diverse udgifter -24.027,54 
Udgifter -1.193.160,29 -955.650
  
Resultat 7.140,74 350
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Regnskab 2017

Balance
Aktiver    
Bankkonto, Nordea  525.454,86
Bankkonto, Danske Bank 0,00
Forudbetalt kontingent  61.292,36
Kortbetalinger 11.676,48
Rådighedsbeløb 779,90
Andre tilgodehavender  65.307,55
Forudbetalinger  -459.602,03
Debitorsamlekonto 22.732,70

Aktiver i alt  227.641,82  

Passiver    
Gæld til korps og division 29.407,44
Formue 29.553,38
Kreditorsamlekonto  168.681,00

Passiver i alt 227.641,82

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

Ulrik Kolbe Kasper Ammitzbøll
Formand Kasserer

Peter Erkmann Annelise Pedersen
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

Christina Thomsen Mona Jellesmark
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem

John Rostgaard Signe Hegelund
Bestyrelsesmedlem, søkyndig Bestyrelsesmedlem, ung

Oliver Sørensen
Bestyrelsesmedlem, ung
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Revisorpåtegning
Køge, 20. marts 2018

Jeg har revideret Køgespejdernes aflagte Regnskab 2017. Regnskabet er revideret i 
overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer 
hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer, 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:

- Ingen forbehold

Marianne Møller Juul
Køgespejdernes grupperevisor
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Gruppeledere

Peter Erkmann
Gruppeleder

Mona Jellesmark
Gruppeleder

Familiespejd 1

Marianne Lerbech 
Jensen
Familiespejdleder

Annelise Pedersen
Familiespejdleder

Andreas Vestergaard 
Pedersen
Familiespejdleder

 

Familiespejd 2

Charlotte Trampedach
Familiespejdleder

Mian Tarp Lund 
Familiespejdleder

Mikrospejder 1

Kim Hedin
Mikrospejderleder

Morten Petersen 
Mikrospejderleder

Kim Roy 
Mikrospejderleder

Sanne Radoor
Mikrospejderleder

Mathilde Lerbech 
Nissen
Mikrospejderleder

Naja Habermann
Forælderhjælper

Mikrospejder 2

Ulrik Ankergren 
Mikrospejderleder

Michael Trampedach 
Mikrospejderleder

Martin Mønsted
Mikrospejderleder

Sophie Sommer 
(barsel) 
Mikrospejderleder

Glen Roy Olsen
Forælderhjælper

Minispejder 1

Mikael Hetmar
Minispejderleder

Pia Gede
Minispejderleder

Auden Finnbogason
Minispejderleder

Signe Hegelund
Minispejderleder

Jesper Petersen
Minispejderleder

Susanne Hedin
Minispejderleder

Christopher Sørensen
Minispejderleder

Richard Neumeister
Forælderhjælper

Minispejder 2

Thomas Martinsen
Minispejderleder

Trine Gede
Minispejderleder

Jan Sørensen 
Forælderhjælper

Steffan Van der Leeden 
Forælderhjælper

Emma Pihl Erkmann
Minispejderleder

Freje Lysgaard 
Minispejderleder

Juniorspejder

Mads Hegelund 
Juniorspejderleder

Susan Langkilde 
Juniorspejderleder

Signe Ammitzbøll
Juniorspejderleder

Oliver Holsgaard
Juniorspejderleder

Peter Persson
Juniorspejderleder

Magnus Bjerg
Juniorspejderleder

Vores fantastiske frivillige ledere
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Jon Leiton Larsen
Juniorspejderleder

Troppen

Mette Borgquist
Tropsleder

Charlotte Dam 
Sørensen
Tropsleder

Nicoline Borgquist
Tropsleder

Mathilde Sørensen
Tropsleder

Christopher Sørensen
Tropsleder

Henrik Hansen
Tropsleder

Carsten Christiansen
Tropsleder

Thor Skjærbæk 
Rasmussen
Tropsleder

Klanen

Signe Hegelund
Klanleder

Mathilde Sørensen
Klanleder

Katrine Pedersen
Klanleder

 

Klatreteamet

Gert Jørgensen
Træklatreinstruktør

Kim Hedin
Træklatreinstruktør

Morten Arendtsen 
Klatreteam

 

Kajakteamet

Annelise Pedersen
Kajakkoordinator

Jens Juul Gravsholt 
Kajakkoordinator

Lisbet Givskov
Kajakkoordinator

Følgende er også i 
kajakteamet:

Thomas Meyhoff
Niels Olsen
Tommy Gjerding
Jesper Pedersen
Henrik Hansen
Christian Federspiel

samt flere af vores 
ledere.

Fjeldteamet

Michael Fallesen
Fjeldkoordinator

Fjeldteamet består i 
øvrigt af:

Carsten Christiansen 
Gert Jørgensen 
Oliver Holsgaard

Bestyrelsen

Ulrik Kolbe 
Bestyrelsesformand

Kasper Ammitzbøll 
Kasserer

Mona Jellesmark 
Bestyrelsesmedlem

John Rostgaard Jensen
Søkyndig

Peter Erkmann 
Bestyrelsesmedlem

Annelise Pedersen 
Bestyrelsesmedlem

Signe Hegelund
Bestyrelsesmedlem

Claus Rehl
Bestyrelsesmedlem

Christina Thomsen 
Bestyrelsesmedlem

Oliver Holsgaard 
Bestyrelsesmedlem

Aktivitetsudvalget

Berit Hegelund 
Aktivitetsudvalg

Christina Thomsen 
Aktivitetsudvalg

Nanna Keld
Aktivitetsudvalg

Susanne Hedin 
Aktivitetsudvalg

Mona Jellesmark
Aktivitetsudvalg

Rikke Reimer Bertelsen 
Aktivitetsudvalg

Ulrik Kolbe 
Aktivitetsudvalg

 ... samt vores lige så fantastiske bestyrelse og aktivitetsudvalg
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Mange aktiviteter
Vi har planlagt en lang række aktiviteter i 2018. 

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. Sov Ude-dagen, den 26. maj
2. Vinterfjeld i Norge
3. Trop og klan i Skotland
4. Lederdøgn, oktober
5. Naturens Dag
6. Spejderdagen

Udviklingsplanen 2017-18
Vores generalforsamling i 2017 vedtog vi vores 
udviklingsplan for både 2017 og 2018, som 
vi synes er ambitiøs og som vi er sikre på, vil 
betyde endnu bedre oplevelser for alle vores 
spejdere.

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 

Planer og udviklingsplan 2017-18
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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?

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

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.

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

Klan
Vi ønsker at tilbyde klanen et længerevarende 
udviklingsforløb (projektledelse 2017-18 og evt. 
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.

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.

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

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

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 2018

INDTÆGTER
 
Medlemskontingent 255.000
Aktivitets/medlemstilskud 105.000
Lokaletilskud 105.000
Kursustilskud 30.000
Sponsorater og legater 25.000
Fjeldteam 36.000
Gruppesommerlejr 52.000
Store lejre 80.000
Juletræer 110.000
Projekter 384.000
Salg fleecetrøjer, mærker 2.000

Indtægter i alt 1.184.000

 

UDGIFTER
Korpskontingent -75.000
Divisionskontingent -12.500
Familiespejd 01 -3.000
Familiespejd 02 -3.000
Mikro 01 -6.000
Mikro 02 -6.000
Mini 01 -6.000
Mini 02 -6.000
Junior 01 -9.000
Trop -20.000
Klan -13.000
Juletræer -65.000
Gruppen -40.000
Kajakteam -5.000
Klatreteam -10.000
Fjeldteam -90.000
Støttepersonteam -10.000
Store Lejre -170.000
Gruppesommerlejr -68.000
Lederaktiviteter -6.000
Kurser -25.000
Korpsrådsmøder -16.000
Administration -12.000
Markedsføring mm. -7.000
Hjemmeside, shop mm. -4.000
Transport (kursus mv.) -20.000
Bogføring -15.000
Projekter -230.000
Materiel mm. -5.000
Indkøb af mærker -5.000
Lokaleleje Køge Minicenter -125.000
Diverse lokale/hytteleje DK -65.000
Forsikring og abonnement -5.000
Renter & gebyrer -2.000
Diverse udgifter 

Udgifter -1.159.500
 

Årets resultat 24.500
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Spejdernes Lejr 2017 var en kæmpe oplevelse at være af sted og møde 
tusindvis af spejdere fra overalt på kloden.

To ting kan speciel fremhæves. Den ene var som leder at være deltagende i aktiviteten 
rejsedag, hvor man møder op og skal være leder for gruppe spejdere som man ikke 
kender og lede dem rundt til aktiviteter en hel dag. Først skulle man lige lære dem at 
kende, og nogle prøvede også at udfordre ”nye” ledere. Men dagen gik godt og da vi 
fulgte dem hjem til deres lejre, fik vi kæmpe krammer af alle spejderne vi havde været 
sammen med den dag.

Den anden var, at være afsted i 10 dage og ligge i telt med 200 mennesker i vores 
Køgespejder lejr, og opleve det drive og ja-hatte fra alle i samtlige 10 dage, på trods af 
tung regn og masser af opgaver og aktiviteter. Til dato min bedste sommerferie.

Ulrik, mikrospejderleder
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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 undertegnede 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 for foreningen skal 
have direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreningens navn: Køgespejderne, cvr 30776240
Foreningens adresse: Bjergvej 7B, 4681 Herfølge

Køge, den 28. februar 2018

Tegningsberettigede: 

_____________________________________  _________________________________
 Peter Erkmann      Ulrik Kolbe
 Gruppeleder       Formand

Erklæring om 
indhentelse af børneattest
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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.

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. 

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.
 
Forælderhjælpernes rolle 
Forælderhjælpere forventes ikke at deltage i 
planlægningsmøder, ledermøder m.v. (men de 
er altid velkomne), men møder op som aftalt 
og hjælper med praktiske opgaver omkring 

Ledere og forælderhjælpere
aktiviteterne, hver anden uge.

Generelt for alle voksne - ledere og 
forælderhjælpere 
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 
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. 
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Fjeld-, klatre- og havkajakteam
Vi har etableret tre ”specialteam”, nemlig:

• Fjeldteamet
• Klatreteamet og
• Kajakteamet

Hvert team har til opgave at skabe attraktive 
aktiviteter for de spejdere der er i vores 
forskellige afdelinger.

Fjeldteamet
Fjeldteamet arrangerer to årlige fjeldture (den 
ene er en vinterfjeldtur), samt en række aftener 
med foredrag, undervisning m.v. omkring 
aktiviteter i fjeldet.

I 2018 går vinterfjeldturen til Norge, med 
overnatning i både snehule og telt.

Fjeldteamets aktiviteter er for troppen, klanen 
samt interesserede ledere hos Køgespejderne.

Klatreteamet
Klatreteamet står for træklatreaktiviteter for alle 
gruppens afdelinger, lige fra Familiespejd til klan.

Vi har alt nødvendigt udstyr til træklatring, for 
alle alderstrin, så vi kan skabe udfordringer for 
alle vores spejdere.

Vores seneste klatreinvestering er hængekøjer, 
så vi kan have mere end 20 spejdere til at sove i 
trætoppene på én gang.

Kajakteamet
Vores Kajakteam har også trop og klan som 
målgruppe, og med 12 havkajakker til udlån, kan 
vi tilbyde kanajkture for alle interesserede.

Vi er ved at uddanne et nyt team af instruktører, 
der er klar til at tilbyde ture fra juni 2018.

Der vil både være intro-arrangementer for nye 
der vil prøve at padle i kajak, og så vil der være 
dags- og weekendture.

I 2019 har vi planer om at tage til Grækenland på 
kajaktur - men mere om det senere.
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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:

• Vi køber altid økologisk inden for kategorierne 
mejerivarer, kornprodukter og rodfrugter

• Kød og frugt købes dansk og/eller økologisk
• Øvrige varer kan købes økologisk

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.

Økologi og bæredygtighed
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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.

Vores årsrapport på papir
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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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