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Referat af Stenlændernes
Grupperådsmøde
Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 21. februar 2011 kl. 18:30 på Maglevad
26 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalsgaard. Efter velkomst fra bestyrelsesformand
Thomas Nord Larsen gik vi over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent:
a. Dennis Fremlev blev valgt som dirigent. Inden Grupperådsmødet fortsatte
konstaterede dirigenten at mødet var lovligt indkaldt. (I henhold til ”Love for
Det Danske Spejderkorps” § 13 stk. 5 skal grupperådsmødet indkaldes med
mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var udsendt den 25. januar 20011.
Dermed var indkaldelsen rettidigt i henhold til lovene)
b. Doris Skov Larsen blev valgt som referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
a. Bestyrelsens beretning ved Thomas Nord Larsen: Se bilag 1.
b. Ledergruppens beretning ved Jens Velsboe: Se bilag 2
Begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2010
Dennis Fremlev fremlagde årsregnskabet som var sendt ud sammen med
indkaldelsen til grupperådsmødet. Der er et pænt overskud (54.000 kr.) der skyldes
forsigtighed af pengeforbrug – vi har alle været usikre på økonomien fordi
indtægten fra avisindsamlingerne er bortfaldet.
Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Væsentlige beslutninger om fremtiden
a. Budget 2011
Budgettet godkendes. Der fremsættes ønske om at budget og regnskab
opstilles ens således at de er lettere at sammenholde.

b. Planer for 2011
Bestyrelsen har vedtaget en udviklingsplan for Stenlænderne. Planen
indeholder fire punkter: 1) at der laves et velkomstmateriale for spejdere og
ledere, 2) at den røde tråd i spejderarbejdet sikres mellem de forskellige
afdelinger, 3) at spejdernes arbejde synliggøres gennem PR og fællesspejd og
4) at spejderne bygger deres egen klatrevæg.
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Stenlænderne har planer om at bygge et shelter på spejdergrunden. Der er søgt
– og bevilliget – penge fra fonde.. Planen er at shelteren skal stå færdig ultimo
april. Det skal opføres i samarbejde mellem ungbukke og Troppen.
Ydermere er der planer om at få lakeret gulvet i laden. Dette skal foregå
umiddelbart efter årets sommerlejr.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
a. Civile:
Formand, Thomas Nord-Larsen blev valgt for 2 år
Doris Skov Larsen blev valgt for 2 år
Carsten Nørgaard blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består yderligere af Helle Larsen og Dennis Fremlev, som blev
valgt sidste år.
b. Ledere:
Paw W. Larsen blev valgt for 2 år
Jeppe Majlund blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består yderligere af Gruppeleder Jens Velsboe, Kim Andersen og
Jesper Kok Jørgensen, som blev valgt sidste år.
c. Unge:
Ulf Molich blev valgt for 2 år
Anders Cowland blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består yderligere af Camilla Gislinge, Anders Juul og Jacob
Cowland som blev valgt sidste år.
d. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Civile:
Ledere:
Unge:

Helle Vesterager
Pernille Poulsen
Mikkel Majlund

7. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
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Følgende blev valgt for 1 år:
Camilla Gislinge
Jacob Skov Cowland.
8. Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende blev valgt for 1 år:
Dennis Fremlev
Kim Andersen
Camilla Gislinge
Doris Skov Larsen
Jens Velsboe
9. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Ingrid Cederholm blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Hans Clausen blev valgt for 1 år.
10. Eventuelt:
Ole Dalsgaard fra divisionen redegjorde for divisionsopbygningen og fortalte om
tilbud i divisionen. Egebladet eksisterer ikke længere som tidligere. Nu bliver der
udsendt nyhedsbreve. Derfor er der behov for en opdatering af mailadresser i Blåt
medlem.
8. april er der Divisionsrådsmøde i St. Rørbæk forsamlingshus.
11. april er der møde for bestyrelsesmedlemmer
28.maj er der Egetræf for spejdere og deres familier
Til efteråret arrangeres der leder begejstringsarrangement i samarbejde med
Ravnsnæs Division. Budgettet er på 25. - 30.000 kr så der bliver mulighed for et
spændende indhold.
I september måned bliver der en inspirationsaften for ledere omhandlende
mødeplanlægning.
I uge 26 er der Divisions sommerlejr på Gurre Dam. Der udsendes et
aktivitetskatalog i marts måned med tilmelding ultimo april
Morten Frederiksen gjorde opmærksom på at Stenlændernes blad ” Rullen ” stadig
eksistere. Opfordring til alle – både spejdere og forældre -om at skrive indlæg til
Rullen.
Stenlændernes spejdermuseum har for tiden en særudstilling om Maglevads
tilblivelse og historie. Museet må gerne bruges aktivt i forbindelse med
spejdermøder og andre aktiviteter på Maglevad.
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Jens Velsboe orienterede om fælleskalenderen på nettet. Her kan ses programmer
for de enkelte afdelinger. Her findes også invitationer/oplysninger om diverse
arrangementer – med elektronisk tilmelding. Der opfordres til også at sende disse
oplysninger til Rullen.
Fastelavn på Maglevad er d. 6. marts
Dirigenten afsluttede herpå mødet kl 19.30 med tak for god ro og orden.

Doris Skov Larsen
Referent

Dennis Fremlev
Dirigent

Thomas Nord-Larsen
Formand
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Grupperådsmøde 2011
Formandens beretning
Bestyrelsens arbejde i 2010 var præget af nogle sorte skyer i form at et lokalplanforslag
vedrørende opførelsen af en Fjernvarmecentral ved Spejdergården. Skyerne er dog blæst
væk og vi kan nu glæde os over at vores bygninger nu benævnes som
”bevaringsværdige”. I det følgende vil jeg behandle nogle af de ting der har optaget
bestyrelsesmøderne det forgangne år.
Fjernvarmecentral Maglevad
I september måned fremsatte Egedal Kommune Lokalplanforslag 08 ”Egedal
Fjernvarmecentral”. Forslaget omhandler opførelsen af en fjernvarmecentral på
Materielgårdens arealer bag ved Maglevad samt opførelsen af solvarmepaneler på
marken ved Spejdergårdens vestside. Lokalplanforslaget havde høringsfrist den 3.
november.
Da det ikke var klart hvilken indflydelse fjernvarmecentralen ville få på spejdernes
muligheder for at udfolde sig på og omkring Spejdergården afholdt repræsentanter for
spejderne et møde med flere repræsentanter fra Egedal Kommune den 4. oktober. Her
blev det klarlagt at der ingen planer var om at ændre på den nuværende brug af
Spejdergården.
Bestyrelsen fremsendte et høringssvar den 28. oktober, hvor vi fremlagde vores
bekymringer vedrørende:
1. adgangsvejen til fjernvarmecentralen langs den vestlige side af materielgården og
dennes indvirkning på børnenes muligheder for at transportere sig sikkert frem og
tilbage til Maglevad.
2. hvorvidt at arealet vest for spejdergården friholdes for solfangere med videre, da
dette areal bruges af spejderne til aktiviteter der kræver lidt mere plads
(båltænding, pladskrævende lege, overnatning i det fri mv.).
3. hvis der mod forventning ikke bliver etableret en fjernvarmecentral på arealet efter
planen er vedtaget, åbner lokalplanen op for at der kan etableres andre
virksomheder i miljøklasse 1-4.
I forbindelse med de nævnte bekymringer fremsatte bestyrelsen i høringssvaret forslag til
hvordan eventuelle negative effekter af fjernvarmecentralen kunne imødegås. Yderligere
fremsatte bestyrelsen et forslag om at der etableres en klatrevæg i forbindelse med
fjernvarmecentralen.
Lokalplanforslaget blev vedtaget den 22. december.

Kontaktforhandlinger
Spejdergården Maglevad fremlejes til Stenlænderne i en kontraktperiode på 10 år. Den
forrige kontrakt blev indgået i 2001 og skal derfor fornyes med udgangen af 2010.
Bestyrelsen udarbejdede i oktober et udkast til en lejekontrakt. Kontraktudkastet er på de
fleste områder enslydende med de tidligere lejekontrakter. Dog er der den forskel at
kontrakten lægger op til at området vest for Spejdergården Maglevad, der tidligere har
været lejet på særlige vilkår, nu indgår fuldt i det samlede lejemål.
På trods af mange henvendelser til kommunen har det endnu ikke i skrivende stund været
muligt at få kontrakten færdigbehandlet. Dette har dog ikke umiddelbart betydning for
vores fortsatte brug af Maglevad.
Spildopperne
Som erstatning for indsamlingen af genbrugspapir indgik Stenlænderne i 2009 en aftale
med Spildopmagerne/Allerød Genbrug - i daglig tale kaldet "Spildopperne” - om at
modtage genbrugseffekter i Slusen på genbrugsstationen i Lynge. Dette første år tegnede
Stenlænderne sig for 6 weekender (lørdag og søndag fra 15 til 17).
I 2010 har Stenlænderne tegnet sig for 10 weekender og i 2011 er vi oppe på 12
weekender. Slusetømningerne giver Stenlænderne en samlet betaling på 1400 kr. per
weekend, hvoraf de 600 bliver udbetalt til deltagerne i form af Stendollars. Dette er
medvirkende til at vi fortsat kan holde betalingen på eksempelvis ture nede på et rimeligt
niveau; også for forældre med flere spejderbørn. Ydermere er genbrugstanken i tråd med
de ideologiske grundlag for Det Danske Spejderkorps, og det er derfor bestyrelsens håb at
forældrene fortsat vil støtte op om initiativet. Alle weekender er besat for 2011.
Familielejr
Efter nogle års ophold genoptog Stenlænderne en tradition for at afholde familielejr i den
sidste weekend i august. Familielejren er en lejr for hele familien og arrangeres af
forældrene selv. I 2010 deltog fire forældre i planlægningen samt to repræsentanter fra
Stenlændernes Forældrepatruljer.
Lejren blev afholdt 28.-29. august ved Fjordhytten ved Roskilde Fjord med mere end 80
deltagere. I 2011 fortsætter vi traditionen og jeg håber meget at flere forældre vil deltage i
planlægningen af alle tiders lejr for både børn og voksne.
Udvalg
Spejderarbejdet indeholder ikke alene engagerede ledere der afholder møder, ture og
lejre for spejderne. En lang række udvalg varetager mængde opgaver, der sikrer
mulighederne for det fortsat gode spejderarbejde. Der er i alt 16 udvalg (listet herunder)
der altid kan bruge en hånd. Jeg vil gerne opfordre til at forældrene melder sig til at
deltage i udvalgenes aktiviteter. Dels fordi aktiviteterne er nødvendige og gennemføres for
børnenes skyld, men også fordi det er ganske sjovt at være sammen med de øvrige
forældre og ledere om at løse en konkret opgave.
1. Økonomiudvalg
2. Hytteudvalg
3. Spildopudvalg

4. Museumsudvalg
5. Fastelavnsudvalg (2011)
6. Sct. Hans udvalg
7. Julemarkedsudvalg
8. Loppemarked
9. Udvalg for Familielejr m.m.
10. PR-Udvalg
11. Rullen
12. Hjemmeside
13. Materiel

Gruppelederens beretning

Endnu et år er gået på Spejdergården Maglevad, på ture og lejre og til arrangementer
rundt om i landet.
Først vil jeg sige en stor tak til alle ledere, assistenter og hjælpere for den fantastiske
indsats I har gjort for at få Stenlænderne til at køre. Det er rart at se så mange spejdere
der tager lederansvar og er med til at give de yngste en endnu bedre oplevelse. Speciel
tak til mini/mikro teamet som kørte 2 grene samtidigt da vi manglede ledere. Jeres
engagement og gå på mod er uovertruffen og i særdeleshed uvurderligt for en
spejdergruppe.
Og hvad har vi så bedrevet?
Dette år har økonomisk adskilt sig fra tidligere år idet det var første år efter
avisindsamlingerne ophørte. Da vi ikke rigtigt vidste hvad vi havde at gøre godt med, eller
hvor meget vores nye pengegenererende tiltag (her er der tale om Spillopperne) ville
indbringe, valgte vi (og det er økonomiudvalget) at køre en stram investeringspolitik. Vi
indførte større kontrol med budgetter og afregningsark der skulle gøre det lettere for
ledere og kassereren at hitte rede i pengestrømmen.
Desværre må jeg her meddele at vi har fejlet. Afdelingslederne blev for tilbageholdende
med at bruge af kassen, kassereren fik alligevel ikke bogført løbende,
bestyrelsesformanden var for god til at skaffe penge og jeg var simpelthen alt for ringe til
at få brugt de penge vi rent faktisk fik samlet ind. Men det råder vi bod på i 2011, mere
herom under budget og regnskab.
Men helt skidt har det alligevel ikke været for spejderne.
Her er hvad vi har fået tiden til at gå med:
Pingo Bold, Skt Hans, Fastelavn, Cykelture, Kanoture, Hyttesommerlejr for mini/mikro,
Julemarked, Dinizuli, nathejk, Klima aktiviteter og affaldssortering, Ledertræning for
skræp, Svømmeture som træning til kanotur, Salg af lodsedler, Stjerne kiggeri, Skt Georgs
dag, seniorer arrangerrer løb for trop, Vandreture, Skøjteture og overnatninger på
maglevad, Skovmøder, Førstehjælp for de mindste, Surprise party for ledere der fylder 50,
Oakcity rally, Madmøder, Storpioner, Gæt en lort, Zoo dag, Trop arrangerer løb for
juniorer, Divisionsturnering i Gribskov, O-løb, Fisketur i salvadparken, Familielejr, Mad
over bål, Kompas og orientering, Plan kurser, Uddannede klatre instruktører,
Efterårstævne for tamburkorpset, Minidag i Frederikssund, Holoweenlygter, Mikrodag,
Brobygning, Hyggefryseture, Udsmykning af patruljerum, Hemmelige møder med
hemmeligt indhold, Tur til Bonbon land for dem der har deltaget i spilopperne, Skrive
indlæg til rullen, Juleture, skræpmøder.
Og dette er jo kun nogle af overskrifterne. Overskrifter der dækker over mange andre små
aktiviteter som spejderne også har kunnet få glæde af. Men det er jeg sikker på at
spejderne kan fortælle jer meget mere om.
Det var så kigget tilbage, personligt kan jeg bedst lide at kigge frem. Men det stemmer
ikke så godt overens med at dette er en beretning om 2010 og alligevel giver det mening
at se frem. Sidste år sagde jeg at vi arbejder på at blive +100 i løbet af nogle få år. Det har
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vi arbejdet på i 2010 og det arbejder vi videre med. Tallet er i dag 94 og jeg ved der ligger
et par girokort rundt omkring på køkkenbordene og når de er betalt kan vi måske skrive et
+ foran de 100.
En anden af de ting jeg ser frem til, er udvidelsen af det arbejde der allerede fungerer godt
på tværs af afdelingerne. Det er lykkedes os at leve op til det danske spejderkorps
målsætning om at børn lærer børn. Her tænker jeg på de mange tropspejdere der giver en
hånd med til hverdag. Det arbejde skal styrkes i de kommende år. Det er godt at sende
unge mennesker på kurser og lære dem en masse teori om ledelse og samarbejde, men
der er 1000 fold bedre at lade dem gøre alt det de har lært. Det gør vi hos Stenlænderne.
Alle de mange plan kurser troppen har været på giver mening, det giver udbytte både for
de yngste og for spejderne og sikkert også for lederne der nu har meget kompetente
hjælpere til at være med til at gøre møderne endnu bedre.
Løftet fra sidste år om, at vi ville bruge flere midler på uddannelse af ledere, har vi holdt.
Jeg har lige nævnt de unge nye ledere, men nogle af de gamle har også været af sted.
Det er mit håb at flere ledere melder sig til kurser i de kommende år. Gruppen har nu 2
uddannede klatreinstruktører og nu giver det mening at tage hul på et af udviklingsplanens
store punkter. Klatrevægen. Vi kender ikke detaljerne endnu. Vi ved ikke hvor den skal
være, hvor stor den skal være eller hvordan vi skal finansiere den. Men den kommer, den
er del af vores udviklingsplan.
Jens Velsboe
Gruppeleder
Stenlænderne
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Stenlændernes Udviklingsplan 2011 til 2012
Indsatsområde 1: ”Velkommen i gruppen”
Sikre at alle nye som gamle medlemmer får den rigtige information som er nødvendig for
at være en del af Stenlænderne.
Bestyrelsen sikrer at der er en velkomstfolder til rådighed til afdelingsledere at dele ud
sammen med sangbog, tørklæde, divisions og Stenlænder mærker og håndbogen ved
spejderens 3. møde efter start og efter underskrevet indmeldelsesblanket. Indmeldelses
gebyr fastsættes årligt af bestyrelsen.
Indsatsområde 2: ”Den røde tråd”
Sikre den røde tråd, således at der er et forløb igennem hele spejdertiden. På den måde
sikrer vi at alt ikke er prøvet de første år og at aktiviteterne bliver tilpasset alderstrinnet
mest effektivt.
Ved hjælp af ledermøder og detaljeret orientering fra de forskellige afdelingsledere samles
og aftales forløbene i de enkelte grene, således at spejderarbejdet løbende tilpasses tiden
og spejdernes og ledernes interesser.
Møde aktiviteten er sat til 4 faste møder om året og mulighed for at alle via gruppelederen
kan indkalde til møde efter behov.
Indsatsområde 3: ”PR og fællesspejd”
Sikre tilgang af nye medlemmer og synliggørelse af Stenlænderne i nærområdet.
Det sikres via fælles planlægning lederne imellem at afholde mindst et arrangement på en
offentlig plads i bybillede for at skabe opmærksomhed på vores eksistens.
Arrangementet skal involvere alle aldersgrupper med særlig fokus på de aldersgrupper
som vi helst vil værge på det pågældende arrangement. Der tages her udgangspunkt i
medlemstal og nylig medlemstilgang/afgang.
Indsatsområde 4: ”Udvikling af klatrevæg”
At sikre at Stenlænderne på sigt får vores egen klatrevæg stillet op på vores område
omkring Maglevad.
Der er nedsat et udvalg som skal i gang med at arbejde i løbet af perioden.

