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Det vi gør - og vil ...

Naturen som ramme
Når man kigger på vores formål herover, 
så er natur jo ikke en del af vores formål, 
men naturen er en meget vigtig ramme, for 
Køgespejdernes aktiviteter.

Vi mener naturen giver spejderne mange 
udfordinger og fantastiske oplevelser, men 
også en forståelse for, at vi alle er nødt til at 
gøre en indsats for at passe på verden.

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.

Når spejderne fylder 12 år og kommer 
i troppen, supplerer vi dog vores 
udeaktiviteter med møder indendørs om 
aftenen i vinterhalvåret.

Børn skal opleve succes
Vi har valgt at have fokus på disse værdier:

• Vi har et formål med vores aktiviteter
• Vi har holdninger og handler på dem
• 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.

Køgespejderne er en del af Det Danske Spejderkorps (DDS), som har til formål ”at udvikle 
børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at 
påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.” Det er altså 
dette der er målet med alle vores aktiviteter.



Beretning 2019
Køgespejderne kan se tilbage på endnu 
et spændende og udviklende år - 2019. 
Gruppen har stadig mange spejdere og 
der kommer stadig nye spejdere til. 

Der arbejdes hele tiden med, at få voksne 
til at engagere sig, så der er nok voksne og 
ledere i alle afdelinger, så spejderne får den 
støtte og vejledning der skal til, for at give 
dem den bedste spejdertid.

Vi har stadig stor glæde af, at alle 
spejderdage foregår på Åsen i Køge og at 
spejderne altid er udendørs i al slags vejr. Det 
skærper oplevelsen af hvad der sker i naturen 
i årets løb. Der er flere afdelinger på Åsen 
samme dag, hvilket gør det muligt, at lære 
andre ledere og spejdere at kende og vi får 
styrket fællesskabet i gruppen.

Bestyrelsen
DDSs samværspolitik har været et særligt 
punkt på dagsorden, der har været en del 
dialogaftner med konsulenter fra DDS, så 
vi har fået den bedste viden om politikken 
og fundet den rette vej for hvordan vi 
hos Køgespejderne lever op til en fælles 
samværspolitik samt til stadighed at have 
fokus på den ”mentale sundhed” i gruppen.

At få nye medlemmer til bestyrelsen er der 
arbejdet en del med, og vi håber at kunne 
byde enkelte nye medlemmer velkommen til 
generalforsamlingen i 2020.

Fokus på bæredygtighed arbejdes der med 
hele tiden, og i 2019 har der især været fokus 
på leder tøj, om der kan findes bedre og 
bæredygtigt tøj. T-shirt til alle spejdere bliver 
der også arbejdet med. Rengøringsmidler, 
de fødevarer der indkøbes, materiel samt 
affaldshåndtering etc. er også i fokus.

Udfordringen med persondatapolitikken har 
bestyrelsen brugt megen tid på, så vi lever op 
til de krav der stilles fra DDS, samtidig med 
at vi skal finde en måde at gøre det rigtige, 
så den enkelte leder kan arbejde med de 
retningslinjer politikken er endt ud med. At 
forældre og spejdere føler sig trygge omkring 
vores brug af personlige oplysninger etc.

Endvidere følger bestyrelsen løbende op på 
den 2 årige udviklingsplan.

Økonomi er et fast punkt på dagsorden 

på bestyrelsesmøder, så der hele tiden 
er råderum for afdelingerne til at skabe 
det bedste spejderarbejde og mulighed 
for, at give spejderne nye spændende 
spejderoplevelser. Penge til at udvikle særlige 
områder er der altid fokus på, og det er 
vigtigt at vi har det rigtige materiel.

Køgespejderne kommer ud af 2019 med et 
positivt resultat på lige over kr. 34.000,-, 
hvilket er kr. 10.500,- mere end budgetteret. 
Formuen var ved årsskiftet 2019/2020 ca. 
kr. 96.000,- og målet, som i en årrække har 
været, at Køgespejderne skulle oparbejde en 
formue på omkring kr. 100.000,- til at kunne 
modstå eventuelle uforudseelige hændelser 
er nået. Dette afspejler sig også i budgettet 
for 2020, hvor det budgetterede overskud er 
reduceret væsentligt i forhold til tidligere år. 
Bestyrelsen finder dette tilfredsstillende.

Køgespejderne skal ikke samle til bunke, 
økonomisk, men til oplevelser for spejderne.

Gruppeledelsen
Arbejder med udvikling af gruppen, støtte 
til de enkelte afdelinger, søger penge 
via fonde og har hele tiden fokus på, at 
spejderarbejdet har kvalitet. Det er vigtigt 
for gruppeledelsen, at vi har nok ledere i alle 
afdelinger, at spejderne oplever at de lærer 
nye færdigheder svarende til deres alder, 
at både ledere og spejdere får den bedste 
spejderoplevelse hos Køgespejderne.

Det er vigtigt at have god kommunikation 
med lederne, at de hele tiden kan læse 
nyheder og det der ellers sker i gruppen på 
vores hjemmeside. Fokus på at skabe de 
bedste rammer for gode lederaftner med 
relevant indhold, disse aftner starter oftest 
med spisning som gruppeledelsen står for.

Sørger for nye voksne som ledere, til 
bestyrelsen og andre udvalg, så vi hele tiden 
udvikler os. Fokus på de mange klanspejdere 
vi har, dialog med dem om, hvor vi kan få 
gavn af deres kompetencer som de har med 
fra mange års spejderliv.

Gruppesommerlejr
Avnø Naturcenter ved Vordingborg 
dannede rammen om en spændende 
gruppesommerlejr for 200 spejdere og ledere, 
med stor fokus på NATUR og FRILUFTSLIV. 





Alle overnattede i telte, blev udfordret 
med klatring på Flyvertårnet, snorkling 
ved Strynø Strand, studerede sælerne 
ved stranden, masser af strandaktiviteter 
og læring om livet i havet. Klanspejderne 
arbejdede med DISC personlighedsprofil, 
og fik nye input til det at være leder i 
spejderregi.

Aktivitetsudvalget sørgede igen i år for, 
at alle blev mætte til alle måltider. Lejrbål 
om aftenen, hvor spejderne rigtigt får 
oplevet fællesskabet i gruppen, masser af 
underholdning og gode grin. Når spejderne 
er lagt i seng, har forældre – ledere – 
klanspejdere fælles samvær, hvor der bliver 
snakket spejder – grinet – hygget, så alle 
er klar til næste dags aktiviteter.
 

Aktivitetsudvalget
Gruppen har et fantastisk aktivitetsudvalg, 
der sørger for forplejning til forskellige 
arrangementer, og især på vores fælles 
gruppesommerlejr. Der er altid fokus 
på økologi, god sund mad, reduktion af 
madspild og når maden bliver serveret ser 
det lækkert og indbydende ud.

Udvalget står også for vores juletræssalg, 
en opgave der kræver mange kræfter sidst 
på året. En opgave der giver gruppen en 
økonomisk håndsrækning, som alle sætter 
stor pris på. I 2019 er det lykkedes at 
øge overskuddet i forhold til forrige år, 
således at det nu er ca. kr. 35.000,- I 
den forbindelse rettes en tak til alle som 
har bidraget, det være sig med fældning 
og slæbning af træer, salg mm. Træerne 
som er lokalt produceret hentes i skovene 
omkring Vallø Stift, som takkes for det 
gode samarbejde.

I 2020 er der fokus på, at få lidt nye 
medlemmer i aktivitetsudvalget, så man 
stadig kan løfte de opgaver, der er behov 
for hjælp til fra afdelingerne.

Afdelingerne
Vi har nogle fantastiske ledere, der hele 
tiden skaber den bedste spejdertid for 
alle vore spejdere. Der er fokus på mange 
forskellige færdigheder der skal læres, 
afhængig af hvilken alder man har. Der er 
god sammenhæng mellem afdelingerne, 
så når en spejder skal videre til en ny 
afdeling, så har spejderen de færdigheder 
der skal til, for at få en god tid i en ny 
afdeling.

Vi er stolte af, at vi i dag har 30 
juniorspejdere – 49 tropsspejdere og 25 
klanspejdere, spejdere der har en lang 
spejdertid hos Køgespejderne. Dette er kun 
muligt ved, at de yngste afdelinger skaber 
grobund for, at spejderne fortsætter deres 
spejderliv.

Der kommer løbende nye spejdere til i alle 
afdelinger, familiespejd er meget attraktivt 
lige nu, så der arbejdes hele tiden på, at få 
plads til alle i afdelingerne.
I afdelingerne får vi rigtig megen hjælp af 
unge spejdere, klanspejderne og
forældrehjælp, hvilket hele tiden gør, at 
vi er nok ”voksne” omkring spejderne. 
Vi arbejder altid med, at finde frem 
til hvordan vi involvere flere voksne i 
afdelingerne.

Materialedepotet
Vi har lejet nogle rigtig gode lokaler på 
Lodskovgaard, hvor vi har fået mulighed 
for, at samle al vores grej, der er bedre 
mulighed for at holde styr på, hvad vi har 
på hylderne af aktivitetsmaterialer. Lederne 
kan altid bestille det de har behov for, så 
de kan skabe de bedste aktiviteter for 
spejderne. Vi har et fantastisk team der 
står for bestilling af materialer, der sørger 
for reparation og supplering af grej.

Havkajak
Kajakteamet tilbyder aktiviteter for trop- 
og klanspejdere. I løbet af vinteren giver 
vi alle mulighed for at prøve en kajak i 
svømmehallen og når vejret og vandet
bliver varmere, tilbyder vi introkurser på 
havet, så alle kan opleve naturen fra vand 
siden.

Vi tilbyder både aften- og dagsture for alle 
der har være på et 3 timers introkursus, og 
for de lidt mere øvede også weekendture. I 
2019 var vi f.eks. på tur i Skærgården ved 
Blekinge i Sverige.
Havkajakkerne er med til, at give spejdere 
og ledere nogle unikke ture i nogle andre 
rammer end det daglige spejderarbejde, 
der er med til at styrke fællesskabet 
yderligere.

Klatreteam
Klatreteamet har igen i 2019 haft et 
travlt år med klatredage og uddannelse. 
Træklatring er et af de helt store ønsker fra 
spejderne, så klatreåret begyndte allerede i 
februar måned med de første klatredage og 



sluttede først i november. På klatredagene 
på Åsen, udfordrer teamet, spejderne med 
lange svævebaner, klatring i træerne nogle 
gange helt op til 15 meter oppe, og mini go 
high baner.

Et af årets helt store klatrearrangementer, 
var deltagelsen i gruppens sommerlejr, 
som foregik ved Avnø Naturcenter. Her 
blev spejderne udfordret med rappelling 
fra Flyvertårnet en tur på 20 meter ned 
ad tårnet, enkelte spejdere tog turen med 
benene først, andre var lidt mere modige 
og tog turen med hovedet nedad først.
Derud over var der også godt gang i de 3 
klatrevægge som naturcenteret råder over.

Sidst på året bestod endnu et medlem af 
vores team sin klatreeksamen, det betyder 
at teamet nu består at 4 top motiverede 
klatreinstruktører og 3-4 sikringsledere. 
De første klatredage for 2020 er sat i 
kalenderen, så vi forventer allerede nu 
endnu et godt klatre år for spejderne med 
masser af udfordringer.

Støtteteam
Køgespejderne har altid været kendetegnet 
for en stor rummelighed med henblik på 
at tilbyde alle der ønsker at være spejder 
muligheden. Ofte er dette foregået ved at 
den enkelte afdelingsledelse har haft fokus 
på det enkelte barns udfordringer, eller ved 
at en forældre har været tilknyttet som 
forældrehjælp.

Spejderledere har sammen med 
gruppeledelsen set at den rummelige 
tilgang i sig selv ikke altid var nok, og 

ønsket om en mere målrettet indsats blev 
tydelig. Dette for at sikre afdelingsledelsen 
stadig kunne afvikle gode aktiviteter for 
hele afdelingen.

Projektet med støttepersoner blev derfor 
etableret for et par år siden. Projektet 
skal gøre det muligt, at tilbyde børn og 
unge med særlige behov, relevant støtte 
så de kan få mulighed for at deltage i 
fritidsaktivitet - spejderlivet - på lige fod 
med deres jævnaldrende.
 
De medfølgende midler til projektet giver 
Køgespejderne mulighed for, at styrke 
de støttepersoner der er behov for i form 
at indsigt og viden for de udfordringer 
der skal tages hånd om. Støttepersoner 
er oftest de ældste klanspejdere, der på 
denne måde oplever spejderlivet fra en 
anden vinkel, og giver dem kompetencer 
som de kan gøre brug af senere.

Ved opstarten af projektet blev der givet 
generel introduktion til støttepersonerne 
omkring børns udvikling / reaktioner / 
mulige problemstillinger, samt undervisning
v. Anette Prehn (bl.a. ifht. udvikling af 
børns hjerner).

Projektet tager udgangspunkt i, at der 
er et støtte-team af spejderledere bag 
de unge støttepersoner. Dette teams 
opgave er at være med til at afklare den 
enkelte spejders støttebehov, deltage 
i opstartssamtale med spejderen, 
støtteperson og forældre, samt forestår en 
løbende opfølgning.



Referat generalforsamling 2020

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

Ulrik takkede for valget og bød velkommen 
samt konstaterede at Grupperådet var 
indkaldt i henhold til reglerne i Lovhæfte 
2018-2020 fra Det Danske Spejderkorps, 
DDS.
 
2 Beretning
Bestyrelsens og ledergruppens beretning blev 
gennemgået på mødet.
 
Bestyrelsens og ledergruppens beretning 
blev godkendt og er vedlagt referatet. Der 
henvises til www.koegespejderne.dk.

3 Regnskab 2019
Resultatopgørelse Køgespejderne 2019, 
Resultat og Balance, blev gennemgået på 
mødet.

Resultatopgørelse Køgespejderne 2019 er 
revideret uden anmærkninger fra  revisors 
side.

Resultatopgørelse Køgespejderne 2019 
blev godkendt og er vedlagt referatet. Der 
henvises til www.koegespejderne.dk.

Der blev spurgt ind til samarbejdet med 
Spejdernes Administrations Fællesskab, SAF. 
Tilbagemeldingen fra kasseren var, at det 
fungere tilfredsstillende og at bestyrelsen 
løbende følger op på dette forhold.
 
4 Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til 
behandling.
 
5 Væsentlige beslutninger om 
Køgespejdernes fremtid
Planerne for 2020 blev gennemgået.

Følgende større arrangementer blev 
fremhævet:
• Gruppesommerlejr, som afholdes 
på Colleruphus, Holte, og hvor temaet 

planlægget af Klanen
• Udlandsturer: Norge (skikursus), Schweiz 
(Kandersteg), Tyskland (Sydslesvig)

Der blev orienteret om arbejdet med planer 
for udvidelse af faciliteterne på Lodskovgård, 
hvor Køgespejderne er involveret i 
”indretning/disponering” af jordlod og 1. sal 
på staldbygning.

Endvidere blev der orienteret om 
”temperaturmåling” blandt forældre for 
at få feedback og afdække eventuelle 
ressource. Ca. 40 forældre har svaret og et  
gennemgående træk har været stor ros til 
lederne. Det forsøges i 2020 at få flere til at 
deltage i temperaturmålingen.

Gruppelederne er i gang med at afholde 
individuelle samtale med lederne for at 
afdække ønsker og behov til det fremtidige 
frivillige arbejde. Det er et stort arbejde, men 
vurderes at være givet godt ud for alle parter.

Vedrørende udviklingsplaner henvises der 
i øvrigt til Udviklingsplan for 2019-2020, 
vedtaget på grupperådsmødet i 2019. Der 
henvises til www.koegespejderne.dk.

På mødet blev Køgespejdernes organisation/
struktur gennemgået.
 
Det blev besluttet af fastholde den 
nuværende aldersopdeling af Køgespejdernes 
afdelinger. Der henvises til www.
koegespejderne.dk. 

 
6 Budget 2019
Oplæg til budget for 2020 blev gennemgået.
 
Det fremlagte budget for 2020 viser et 
positivt resultat på kr. 2.480,-, og der lægges 
fra bestyrelsens side op til at fastholde det 
nuværende kontingentet uændret.

Det fremlagte budget for 2020 blev godkendt 
uden ændringer.

26. februar 2020
Referent: Ulrik Kolbe



Budget for 2020 er vedlagt referatet. Der 
henvises til www.koegespejderne.dk.

7 Valg
Antallet af medlemmer i bestyrelsen blev 
fastsat til 11 personer.
 
Mona Jellesmark har efter udsendelsen af 
indkaldelsen til grupperådsmødet oplyst, at 
hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. 
 
Følgende blev valgt på grupperådsmødet:

Bestyrelsen
• Annelise Pedersen (lederrepræsentant), 

valgt for 2 år
• Cecilie Nielsen (ung), valgt for 2 år
•  Christina Thomsen (forældre), ikke på valg
•  John Rostgaard (søkyndig), valgt for 2 år
•  Jonas Matthiesen (ung), valgt for 2 år
•  Kasper Ammitzbøll (kasserer), ikke på valg
•  Laura Olsen (ung), valgt for 2 år
•  Oliver Holsgaard Sørensen 

(lederrepræsentant), valgt for 2 år
•  Peter Erkmann (forældre, gruppeleder), 

ikke på valg
•  Signe Hegelund (ung, lederrepræsentant), 

ikke på valg
•  Ulrik Kolbe (forældre, formand), valgt for 2 

år

Korpsrådet (2 repræsentanter)
•  Annelise Pedersen
•  Signe Hegelund

Divisionsrådet (5 repræsentanter)
•  Annelise Pedersen
•  Jonas Matthiesen
•  Oliver Holsgaard Sørensen
•  Kim Hedin
•  Ulrik Kolbe

Revisor
• Marianne Møller Juul

Revisorsuppleant
• Bjørn Truelsen Hansen

Dirigenten konstaterede at DDS’s regler og 
hensigter for sammensætning af bestyrelser 
er efterlevet, på nær 6-års princippet, som 
det blev aftalt at fravige.

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

På grupperådsmødet blev det oplyst, at 
Ledergruppen har valgt Mona Jellesmark og 
Peter Erkmann som gruppeledere. Valget som 
gruppeleder er 2-årigt.
 
8 Eventuelt
Der blev orienteret om at Køge Søspejd 
og Køgespejderne er i dialog om et øget 
samarbejde.

Divisionsrådsmøde, DRM20, i Kongslejre 
Division afholdes den 16. april 2020.

Korpsrådsmøde, KRM20, i Det Danske 
Spejderkorps afholdes fra den 13. november 
2020.

Det er lykkedes at få en hjertestarter, som er 
sat op på Minicenteret på Åsen.

Grupperådsmødet blev afsluttet med 
gennemgang af quiz/lille tipskupon om 
aftenens emner.
 
Underskrift 

Ulrik Kolbe
Formand og dirigent



Familiespejd 3-6 år
Familiespejd er Køgespejdernes afdelinger 
for børn i aldersgruppen 3-6 år, samt deres 
forældre og søskende. Aktiviteterne er 
tilpasset børn i alderen 3-6 år men yngre 
søskende er også velkomne.

Målet med Familiespejd er at give spejder 
og forældre nogle gode oplevelser i naturen.  
Rammen for Familiespejd er skov og strand 
året rundt. Dette betyder at vi følger året 
gang med alle sanser, og aktiviteterne 
formes ud fra dette.  Aktiviteterne er 
meget forskellige. Vi har næsten altid en 
bålaktivitet, som pandebrød, pizza i gryde 
eller fisk bagt i aviser. Naturen udforsker 
vi ved at undersøge skovbunden, se hvor 
der bor mus og rådyr, undersøge forskelle 
på træer m.v. Familiespejderen løser selv 
opgaverne med støtte af deres forældre.

Allerede hos Familiespejd dannes der 
venskaber, som vi har set varer ved i mange 
år. De mange fælles oplevelser betyder, at de 
kommer til at kende hinanden rigtig godt, så 
det er et godt fundament til fremtiden.

Familiespejd foregår hver anden søndag kl. 
10-12.

Familiespejder har for os været to timer hver anden 

søndag, hvor vi kommer ud og er sammen med 

engagerede ledere, andre familiespejdere og deres 

forældre. Børnene får øjnene op for det der sker i naturen 

gennem årets gang og udvikler en helt egen interesse 

og nysgerrighed. Axel på 5 kommer mest i ta
nke om 

de gode ting vi spiser: "..
.for snobrød og pandekager 

smager så lækkert der udenfor"

Hilsen Turid og Axel



Minispejderne mødes hver anden lørdag eller 
hver anden søndag. Vi er altid ude og bruger 
naturen hele året.

Minispejderne arbejder med grundlæggende 
spejderfærdigheder; f.eks. at kunne bruge 
en kniv, en sav, sove i telt, lave mad over 
bål, bygge med rafter, binde knob samt 
orientere sig i naturen osv. Herudover 
arbejder vi meget med sociale færdigheder 
som f.eks. lære børnene at samarbejde, 
anerkende forskelligheder, styrker og 
svagheder osv.

Vi bruger leg som indlæring og mener, 
børnene lærer mest og bedst ved at gøre 
tingene selv. Vi vil gerne give alle børn en 
oplevelse af at være god til noget.

Minispejderne løser sjove og spændende 
opgaver enkeltvis eller i grupper. Vi arbejder 
i faste patruljer, hvor børnene inddeles i 
grupper af ca. 8 børn, som de er sammen 
med hver gang.

Vi har to afdelinger med mikrospejdere. Den 
ene afdeling mødes hver anden lørdag, den 
anden afdeling mødes hver anden søndag.

Vi er altid ude og bruger naturen sommer, 
efterår, vinter og forår. Mikrospejderne 
arbejder med grundlæggende 
spejderfærdigheder; f.eks. at kunne bruge 
en kniv, sove i telt, lave mad over bål, 
binde knob samt orientere sig i naturen osv. 
Herudover arbejder vi meget med sociale 
færdigheder som f.eks. lære børnene at 
samarbejde, anerkende forskelligheder, 
styrker og svagheder osv.

Vi vil gerne give alle børn en oplevelse af, at 
være god til noget. Vi arbejder meget med 
temaer: f.eks. vikingerne og de nordiske 
lande, årstiderne i skoven osv. – det gælder 
om at gøre emnerne levende, så børnene 
føler, de selv er en del af dem.

Mikrospejd 6-7 år

Minispejd 8-9 år



Klatreteam
Vores klatreteam står for 
træklatreaktiviteter for alle 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.

Aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget sørger for at 
organisere juletræssalget og ikke 
mindst så står de for mad og drikke 
ved alle vores fælles arrangementer, fx 
Gruppesommerlejren, opstart, Sov Ude 
m.v.

Juniorer 10-11 år
Juniorspejder er for børn mellem 10 og 
11 år. Vi mødes altid ude hver anden 
søndag kl. 10.00 til 13.00 (ulige uger). 
Og for det meste på Minicenter Køge Ås 
Hos juniorspejderne bruger vi 
naturen hele året rundt og laver 
mange forskellige aktiviteter, 
som juniorspejderne selv er med 
til at planlægge. Ved at bruge 
patruljesystemet lærer juniorerne at 
samarbejde om de forskellige aktiviteter 
og at acceptere hinandens styrker og 
svagheder.

Vi er ude for det meste af tiden, enten 
i form af vores ture i naturen om 
søndagen eller på vores weekendture 
i telt, shelter eller bivuakker. Vores 
aktiviteter spænder over vandreture, 
orientering med kort og kompas, 
kommunikation med koder og morse, 
mad over bål, udvikling af den enkelte - 
og meget meget mere….

Troppen 12-15 år
Fjeldspejderne er Køgespejdernes trop 
- afdelingen for unge mellem 12 og 16 
år - fra 6. til og med 9.klassetrin. Vi har 
fokus på aktiviteter i naturen, men vi 
har også meget andet at tilbyde! 

Du kan tilmelde dig via dette link: Bliv 
spejder

Vi har et ambitiøst program, hvor vi 
tilbyder aktiviteter hver anden søndag 
samt hver anden onsdag (onsdag kun 
fra påske til efterårsferien). Men dette 
kan afvige - da vi vægter spændende 
aktiviteter højt også selvom de ligger en 
anden ugedag!

Mindst en gang om året tager vi på en 
længere tur af ca. en uges varighed. Det 
kan være en kanotur, fjeldtur, vandretur 
eller andre spændende aktiviteter, 
hvor vi også prøver på at møde andre 
tropsspejdere - gerne fra internationale 
spejdergrupper. 



Kajakteam
Vores kajakteam organiserer og tilbyder 
aktiviteter på havet for trop og klan.
Vi råder over 15 havkajakker med alt 
udstyr, som betyder at vi kan tilbyde 
kajakture for alle interesserede.

Vi er fortsat i gang med at uddanne nye 
instruktører, så der kan komme flere 
ture på programmet.

Der vil både være intro-arrangementer 
for nye som vil prøve at padle i kajak 
samt dag-og weekendture. I 2020 har vi 
planer om at tage til Kroatien 

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

Hovedbegivenheden er vinterfjeldturen 
til Norge, med overnatning i både 
snehule og telt.

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

Supportteam
Vores supportteam står for alt det 
administrative omkring spejderne og 
lederne, så lederne kan bruge deres tid, 
på at være ledere.

Et udpluk af supportteamets opgaver:

• Oprettelser og udmeldelser af 
spejderne

• Udlevering af velkomstbrev og 
spejdertørklæde

• Håndterer ventelister
• Administration af børneattesterne 
• Oprykning af spejderne
• Oprettelser af ledere i diverse it-

systemer
• Vedligeholdelse af hjemmesider
• Support og undervisning i gruppens 

it-systemer

Klanen 16+ år
Køgespejdernes klan består af de ældste 
spejdere.

Som klanspejdere laver vi størstedelen 
af vores aktiviteter selv, og deltager 
desuden i de store adventureløb rundt 
om i landet. Vi holder også hyggeture, 
ofte i samarbejde med troppen. Vi 
arrangerer også vores egne ture, fx har 
vi både været på vandreture i Abisko i 
Nordsverige og i Norge. Vi tager som 
oftest til udlandet hver sommer, enten 
for os selv eller sammen med troppen. 
Vi har tidligere været i Kandersteg, 
Island, Skotland og Sverige. 



GL Team Bestyrelsen
GL Teamet er Køgespejdernes daglige 
ledelse. De to gruppeledere og vores 
gruppekoordinator står bl.a. for at:

• sikre rekruttering af nye ledere
• markedsføre gruppen
• sikre gode rammer for lederne
• udvikle nye ideer
• genenmføre ledersamtaler
• planlægge fælles gruppeaktiviteter
• sikre høj kvalitet
• der er godt udstyr til rådighed
• der er aktive team der supplerer 

afdelingsledelserne

• ... og meget meget mere.

Vores bestyrelse vælges hvert år i 
februar af vores medlemmer samt deres 
forældre.

Bestyrelsen sikrer at der er de 
nødvendige ledelsesmæssige og 
økonomiske ressourcer til stede i 
gruppen, og har det overordnede 
asvar for politikker, forsikringer, 
udviklingsplaner m.v.



Støtteteam
Vores støtteteam hjælper spejdere der 
har behov for mere opmærksomhed fra 
lederne. 

Hvis en spejder fx har svært ved at 
indgå i de sociale relationer på lige 
fod med de andre spejdere, kan 
vores støtteteam stille med en frivillig 
støtteperson, så vi kan tilbyde de fleste 
børn en plads i foreningslivet - også 
selvom vi normalt ikke ville kunne 
rumme ham/hende.

Materielteam
Vores materielteam består af 2 
personer. Deres primære opgaver er 
at sørge for at vores materiel altid er 
funktionsdygtigt og klar til brug. 

Teamets står for udlevering og 
modtagelse af materiel som gruppens 
afdelinger har lånt, samt vedligeholde 
og kvalitetssikre både materiellet og 
det lokale det opbevares i. Derudover 
bidrager teamet med input til 
Gruppeledelsen omkring ny indkøb af 
materiel .



Regnskab 2019
Driftsregnskab
  
Medlemskontingent 227.635,00 
Lokaletilskud 119.998,94  
Aktivitets-/medlemstilskud 95.833,17  
Kursustilskud 72.949,76  
Udviklingspulje 29.950,00  
Familespejd01 550,00  
Mikro01 2.850,00  
Min01 1.125,00  
JUN01 9.750,00  
TROP 01 25.745,00  
KLAN01 0,00  
Gruppen 480,00  
Juletræer 104.532,66  
Gruppesommerlejr 35.500,00  
Store Lejre 59.500,00  
Projekter 278.475,00  
Salg fleeetrøjer mm. 2.795,00
  
Indtægter 1.067.669,53  

Korpskontingent 84.240,00  
Divisionskontingent 12.816,00  
Familiespejder 01 4.725,43  
Familiespejd 02 1.519,32  
Mikro 01 13.250,04  
MIN01 14.954,68  
JUN01 18.533,65  
TRO01 42.249,90  
KLN01 3.566,92  
Juletræer 67.247,65  
Gruppen 38.263,06  
Havkajak, Træklatring 8.956,40  
Store Lejre 73.576,08  
Gruppesommerlejr 33.205,34  
Lederaktiviteter 1.544,00  
Kurser 56.077,50  
Korpsrådsmøder 11.845,00  
Administration 9.299,71  
Markedsføring mm. 8.251,66  
Hjemmeside, shop mm. 283,75  
Transport (kursus mv.) 31.366,87  
Bogføring 37.600,00  
Projekter 180.056,75  
Materiel mm. 28.581,27  
Indkøb af mærker 5.514,40  
Indkøb af T-shirts mv. 23.690,50  
Lokaleleje Køge Minicenter 131.025,00  
Diverse lokale/hytteleje DK 44.110,00  
Forsikring og abonnement 7.561,58  
Ekstraordinære udgifter 36.291,15   
Renter & gebyrer 2.733,41  
Diverse udgifter 440,00
    
Udgifter 1.033.377,02  

Resultat 34.292,51  

Balance     
Bank 403.370,64 
Kortbetalinger 1.976,17 
Rådighedsbeløb 4.200,00 
Andre tilgodehavender 72.576,47 
Forudbetalinger 0,00 
Debitorsamlekonto 3.319,45 
Aktiver 485.442,73 

Andre skyldige omkostninger -4.999,12 
Hensættelser 204.980,00 
Formue 96.047,78 
Kreditorsamlekonto 189.414,07 
Passiver 485.442,73 

Balance 0,00



Bestyrelsens erklæring:
Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2019, herunder at regnskabet er godkendt 
på foreningens generalforsamling den 26. februar 2020.

Vi bekræfter samtidig, at de modtagne tilskud fra Køge Kommune er anvendt i overensstemmelse med 
Folkeoplysningsloven, herunder kap. 8, samt bekendtgørelser hertil og at de er anvendt i overensstemmelse med 
Køge Kommunes retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af lokaler og anlæg.

Vi bekræfter desuden, at:
• det kommunale tilskud er anvendt efter Folkeoplysningsloven, samt bekendtgørelser hertil og evt. øvrige 

betingelser for det konkrete tilskud
• bestyrelsen personligt hæfter for det tilskud, som foreningen har modtaget, hvis et tilbagebetalingskrav er 

opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan anses som forsætlig eller uagtsom
• vi har afleveret relevant materiale inden for de fastsatte frister
• vi har afgivet alle oplysninger vedrørende foreningens forhold, som Køge Kommune har anmodet om til brug for 

oplysning om virksomhed efter Folkeoplysningsloven
• vi har overholdt regler for brug af anviste kommunale faciliteter
• vi har løbende oplyst korrekt og opdateret information og kontaktoplysninger for foreningen
• vi har indhentet børneattester i det omfang, der har været nødvendigt
• vi har for regnskabsåret indsendt erklæring til Køge Kommune om børneattester
• vi som forening har et CVR-nummer med tilknyttet digital postkasse (e-Boks), og at der er tilknyttet en aktiv 

kontaktperson til dette CVR-nummer
• vi har sikret, at folkeoplysningslovens krav om gennemgang af foreningens regnskab er opfyldt.

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  



Revisorpåtegning
Køge, 22. februar 2020

Den folkevalgte revisors erklæring

Jeg har gennemgået regnskabet for 2019, hvilket betyder at jeg har gennemgået 
resultatopgørelse, balance, noter og bilag til regnskabet, herunder kvitteringer samt 
kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, 
herunder kap. 8, samt bekendtgørelser hertil og at de er anvendt i overensstemmelse 
med Køge Kommunes retningslinjer for folkeoplysende virksomhed samt lån og leje af 
lokaler og anlæg.

Jeg har også foretaget stikprøvevis efterprøvning af bilagene, herunder kontrolleret 
at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, og jeg har kontrolleret 
foreningens værdier.

Jeg bekræfter desuden, at:

• tilskudsregnskabet er rigtigt

• tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og de 
kommunale retningslinjer

• foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne

• foreningens oplysninger til Køge Kommune er korrekte

• der er dokumentation for deltagernes egenbetaling

• eventuelle forbehold fremgår af påtegningen nederst

• vi har haft adgang til at foretage de undersøgelser, som undertegnede har fundet 
nødvendige og haft de oplysninger og den bistand, der var nødvendige for at kunne 
udføre gennemgå regnskabet

• vi som folkevalgt revisor har overholdt de i lovgivningen indeholdte 
habilitetsbetingelser. vi er ikke medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller 
besvogret i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen, så nær som søskendebørn 
med nogle af bestyrelsesmedlemmerne (Dette gælder også samlevende og folk, 
som deler adresse)

• den folkevalgte revisor har i forbindelse med gennemgang af regnskabet gjort 
foreningen opmærksom på, hvis vedkommende har fundet lovovertrædelser eller 
tilsidesættelse af forskrifter i forbindelse med midlernes forvaltning. Foreningen har 
i den forbindelse pligt til at underrette Køge Kommune inden for tre uger. Hvis dette 
ikke sker, skal den folkevalgte revisor selv underrette Køge Kommune.

Eventuelle forbehold påføres her: Ingen forbehold.

Marianne Møller Juul
Køgespejdernes grupperevisor



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 adress e: Bjergvej 7B, 4681 Herfølge

Køge, den 26. februar 2020

Tegningsberettigede: 

______________________________  ________________________________
 Peter Erkmann       Ulrik Kolbe
 Gruppeleder      Formand

Erklæring om indhentelse af børneattest



Planer 2020

Vi har sat en række mål for vores 
udvikling i de kommende år, og de 
er beskrevet i vores Planer 2019-
2020. Udviklinsplanerne er del op i 5 
hovedområder:

Organisering

• Vi har fundet og igangsat to 
områdekoordinatorer, for hhv. mini/junior 
og trop/klan

• Vi har fået fondssøgning ud på flere 
hænder. Mindst tre har fået erfaringer 
med at sende ansøgninger.

• Lederrekrutteringen bliver struktureret, 
så vi (GL-team + områdekoordinatorer) 
altid har et klart billede af, hvem der 
er i pipeline til at blive nye ledere i alle 
afdelinger.

• Struktureret intro til nye ledere 
(”onboarding”)

Uddannelse

• Generelt flere ledere på kursus
• Vi har indgået samarbejde om børns 

udvikling, med ekstern ressource. Målet 
er, at vores ledere får mere viden om 
emnet, så de endnu bedre kan planlægge 
og gennemføre spændende aktiviteter 

• Naturvejleder – vores ledere har fået 
tilbudt mindst 6 naturkurser

• Naturvejleder – vi har fået udarbejdet 
mindst ét naturforløb til en gren/afdeling

• Flere af troppens spejdere uddannes til 
bålspecialister, der tilbyder bålaktiviteter 
til de andre afdelinger

Klanen/unge

• Vi har inddraget nye unge i 
bestyrelsesarbejdet

• Der er afprøvet klanmøder i København
• Klanspejderne har fået tilbudt (projekt)

lederuddannelse

Sikkerhed, bæredygtighed og socialt 
ansvar

• Bæredygtighed – politik vedtaget, 
teambeskrivelse skrevet og team etableret 
- alle afdelinger/udvalg/team har fokus på 
dette

• Støttepersoner – vi har altid mindst to børn 
med støtte på, gerne flere

Øvrige

• Juletræssalget – dette er nytænkt og 
indtjeningen øget til mindst 50.000 kr. uden 
markant større arbejdsbyrde

• Mindst 2/3 af lederne og 2/3 
bestyrelsesmedlemmerne læser mindst én 
af Køgespejdernes nyheder på SharePoint 
hver måned







Medlemskontingent 220.000
Lokaletilskud 120.000
Aktivitets-/medlemstilskud 95.000
Kursustilskud 40.000
Ekstraordinære indtægter 50.480
Sponsorater og legater 25.000
Juletræer 85.000
Gruppesommerlejr 42.000
Store Lejre 240.000
Kursus 105.000
Projekter 50.000
Salg fleeetrøjer mm. 20.000
Indtægter 1.092.480
 
Korpskontingent -80.000
Divisionskontingent -13.000
Familiespejder 01 -3.000
Familiespejd 02 -3.000
Mikro 01 -14.000
MIN01 -14.000
JUN01 -35.000
TRO01 -16.000
KLN01 -14.000
Juletræer -65.000
Gruppen -40.000
Havkajak, Træklatring -10.000
Store Lejre -270.000
Gruppesommerlejr -50.000
Lederaktiviteter -6.000
Kurser -95.000
Korpsrådsmøder -20.000
Administration -12.000
Markedsføring mm. -7.000
Hjemmeside, shop mm. -500
Transport (kursus mv.) -24.000
Bogføring -23.000
Projekter -50.000
Materiel mm. -30.000
Indkøb af mærker -5.000
Indkøb af T-shirts mv. -20.000
Lokaleleje Køge Minicenter -120.000
Diverse lokale/hytteleje DK -40.000
Forsikring og abonnement -7.500
Renter & gebyrer -3.000
Udgifter -1.090.000

Budgetteret resultat 2.480

Budget 2020





Spejderlederne
 - og forælderhjælperne

Hos Køgespejderne har vi mange 
super engagerede frivillige ledere og 
forælderhjælpere, 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 forventningerne, 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 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. 



Bæredygtighed

Køgespejdernes politik for bæredygtighed
Hos Køgespejderne har vi fokus på bæredygtighed. Vi lærer 
spejderne at passe på naturen, at udnytte resurserne optimalt m.v. 

Denne politik gælder alt lige fra bestyrelsesmøder til sommerlejre.

Vi har valgt økologiske og bæredygtige indkøb, 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 at, at der ikke 
spredes så mange kunstige giftstoffer og mikroplast i naturen.

Naturmaterialer
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.

Vi benytter helst ikke engangsprodukter, men når vi benytter det i 
enkelte tilfælde, skal det være produceret af pap, papir, bambus og 
træ. Vi benytter kun undtagelsesvist engangsprodukter produceret 
af plast.

Når vi er i Minicenteret og på lejre, benytter vi som udgangspunkt 
altid vores spejder store og små mugg, frem for engangsprodukter.

Svanemærkede varer
Tryksager, håndsæbe, opvaskemiddel, solcreme m.v. køber vi som 
udgangspunkt altid svanemærkede. Der vil altid ligge et mindre 
lager af disse produkter i materielrummet på Lodskovgård, ligesom 
sæbe m.v. i Mincentret vil være Svanemærket.

Økologi
Vi ønsker primært at benytte økologiske madvarer. Bestyrelsen har 
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

Fairtrade
I DDS har vi også et ansvar for at lære spejderne om at tage et 
ansvar ude i verden. En lille del af dette er at indkøbe varer, hvor 
de lokale arbejdere har fået en rimelig løn og at de arbejder under 
rimelige forhold.

Dette sikrer Fairtrade-mærket, og derfor vælger vi så vidt købe at 
købe Fairtrade varer, når det er muligt. Dette gælder især kaffe 
og te, men der kommer flere og flere varegrupper med Fairtrade-
mærket.



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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