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Referat fra det ordinære grupperådsmøde 22. februar 2015: 

a. valg af dirigent og referent. 
Sven Krarup Nielsen blev valgt til dirigent og Niels Troels-Smith refererede. 

b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme 
spejderarbejdets værdier og udvikling. Se de skriftlige beretninger på www.clausnar.dk  

GRUPPEN 

Op til sommerferien blev 0A klasserne fra Solvang skolen inviteret ned på spejdergrunden for at have en hel 

skoledag med spejderaktiviteter og masser af frisk luft. Både børn, lærere og ledere havde en hyggelig dag, 

og der er etableret kontakt til at kunne gennemføre lignende arrangementer med kommende 0. klasser. 

I sommerferien afholdte Claus Nar Gruppe endnu en gang ”spejder i 3 dage”, som et tilbud for Furesø 

kommunes børn. Konceptet bød børnene at bygge huler i skoven omkring hytten, og nogle enkelte valgte 

sågar at bygge deres hule helt nede i mosen. Før hulebyggeriet, skulle børnene igennem et forløb, hvor de 

lærte at binde besnøringer, bruge en kniv, tænde bål, save og hugge med økse – Så var de klædt godt på til 

at bygge (og hvis man kigger godt efter kan man se rester af hulerne endnu). Efter at have overnattet i 

hulerne, blev det tid til at nedbryde og pakke sammen. 

Der sker meget hos os, og ikke kun ting, vi har kontrol over. Blandt andet blev Grantoften II i løbet af 

sommeren forvandlet fra hyggelig spejderhytte til ”Lusket Hæler central” så gentagne gange har vi haft 

besøg af både tyve og politi. Blandt de ”efterladte effekter” kan blandt andet nævnes designermøbler, 

værktøj, en motorcykel og 10 mountainbikes – Det var svært, men lykkedes dog at forklare politiet, at de 

ved deres besøg havde glemt de 10 cykler i kælderen. 

Claus Nars ledere har været afsted på gruppetur i sensommeren, hvor vores smukke grund i Nejede 

Vesteskov, til aften dukkede flere af gruppens nuværende og tidligere ledere/bestyrelses medlemmer op og 

deltog i aftensmaden. 

Som opstart efter sommerferien har vi blandt andet lagt billet ind på heldagsskolen ved i løbet af en uge at 

have ikke mindre end 3 0.klasser på besøg til løb, frokost og aktiviteter på grunden. Arrangementet blev 

gennemført med støtte fra både bestyrelse, nuværende og tidligere ledere. I forårshalvåret er der igen 

planlagt aktivitetstilbud for både 0’klasser og 2’klasser ( fra flere skoler i Farum. 

Vi har holdt oprykning Fra familiespejd til Mikro, og fra Mikro til Mini. Og i samme omgang har der været 

”leder praktik”, hvor alle lederne har været i ”job rotation”, for at ensrette ledernes struktur i møderne. 

MINI 

Der er rotter på loftet i Grantoften 2….. I hvert fald har der siden sommerferien været en yderst aktiv 

Miniflok som både har været med på gruppetur, lavet patrulje særpræg til patruljen Akela, moret sig med 

bolchekogning, julelandskab og efterfølgende juleafslutning. Marc hjælper til på bedste vis. Ud over Marc, 

består lederne i Miniflokken af Kristian, Astrid og Dus.   

MIKRO 
Der er 17 mikroer – samt 4 ledere, som deltagere i aktiviteterne, fx Gruppeturen, den årlige Zoodag 
(arrangement for alle grupper i Ravnsholt Division), og Høstmarkedet på Spejdernes Genbrug. 
Der lægges især vægt på de pædagogiske værdier, sammen med spejderaktiviteterne. 

Familiespejd 
Der er gang i fem ’faste’ familier og lidt flere, som Sofie og Jeppe leder, oftest i samarbejde med 
mikroafdelingen. 



c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. Se regnskabet på www.clausnar.dk  
Jan Ferre fremlagde regnskabet, der endnu ikke havde fået revisors gennemgang. Grupperådsmødet 
besluttede at godkende regnskabet under forudsætning af revisors godkendelse.  

d. behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet forslag 

e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  

1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år (Se stikord 
nedenfor)  
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.  
For både pkt 1. og 2. gælder det, at gruppen vedtog at videreføre handlingsplaner fra de tidligere år, med 
den tilføjelse, at vi stræber mod dannelse af en juniorafdeling: 

- Gruppen skal være økologisk og bæredygtig både med hensyn til aktiviteter og med hensyn til 
drift af Grantoften 

- Gruppens afdelinger med familiespejd, mikrospejd, minispejd og juniorspejd skal være fuldt 
bemandede 

- Forældrenes involvering i arbejdet skal styrkes - herunder deltagelse i tømning og afhentning til 
Spejdernes Genbrug 

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.  
budgettet blev forelagt af kassereren og vedtaget – se regnskabet, hvor opstillingen fremgår. Da gruppen 
har en godøkonomi, valgtes, at kontingentet skal være 400 kr årligt for medlemmer, og 75 kr for ledere / 
voksne medlemmer. 

f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5  

g. valg til bestyrelsen af: 1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 2. unge 3. ledere, 
herunder mindst en gruppeleder 4. evt. søkyndigt medlem jf. § 22.2 5. suppleanter 
BSF: Niels Troels-Smith, KASS: Jan Ferre, Pia Lorenzen, Peter Nørregård, Birgitte N. Larsen 
2 Unge: Kristian Hedemark Krarup, Simon Wismann 
3 Ledere: Michael DUS Henriksen, Jeppe Jeziorsky 

h. valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet  
Kristan Hedemark Krarup og Sofie Hedemark Krarup 
i. valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet  
Sven Krarup Nielsen, Jan Ferre, Michael DUS Henriksen, Jeppe Jeziorsky, Peter Nørregård. 

j. valg af revisor og en revisorsuppleant.  
Henrik Alsing – Hanne Krarup 

k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.  
Gruppen – og nogle meget aktive folk, med tilknytning til gruppen, er meget engageret sig i Spejdernes 
Genbrug, der endnu et år har haft et stort engagement fra både genbrugere, borgere og kunder der har 
givet en både flot omsætning og overskud, som vi blandt de øvrige grupper i Furesø Kommune har glæde af, 
og bidrager til. 


