
 

Grupperådsmøde hos 1. Kokkedal 

 
 

Onsdag d. 27. februar 2019 
kl. 18.00 til 20.00  
 
 
For alle forældre, ledere,  
spejdere og søskende. 
 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Opfordring  
 

Lad bilen stå i garagen og kom på cykel,  
der er begrænset plads til parkering. 
 
Arrangement for spejdere og søskende 
 
Mens der er grupperådsmøde bliver der lavet  
et arrangement for alle spejdere  
og søskende. 
   

Kom, deltag og 

få indflydelse 

på gruppens 

udvikling 

 

TILMELDING 

SENEST 

D. 18. FEBRUAR 
 

 



 
 
Kære forældre, spejdere og ledere i 1. Kokkedal og alle 

søskende 
 

I inviteres til årets grupperådsmøde onsdag d. 27. februar 2019. 

 
Vi holder møde for hele gruppen, og mens der er generalforsamling for 

forældre og ledere vil vi afholde røvere og banditter-aktiviteter alle gruppens 

spejdere og søskende. Husk varmt tøj og evt. lygte. 

 

 

Der vil være aftensmad til både forældre, spejdere og søskende, så bare kom 
på tom mave.  Vi slutter senest kl. 20.00. 

 
Sted: Grupperådsmødet holdes i Hønsehuset ved siden af vores spejderhytte, 

mens spejdere og søskende vil være i vores spejderhytte. 
 

Tilmelding: Senest d. 18. februar på vores hjemmeside under menupunktet 
kalender.  
 

 

 

Besøg www.1kokkedal.dk!  
 

 

På hjemmesiden kan du finde oplysninger om gruppen, tilmelde dig 

arrangementer, finde gruppens udviklingsplan og i øvrigt orientere dig i 

gruppens arbejde. Du kan også finde kontaktoplysninger på ledere og 

bestyrelsesmedlemmer i spejdergruppen.  
 

  

http://www.1kokkedal/


Velkommen til Grupperådsmøde i 1. Kokkedal 

 

Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år i 1. Kokkedal 

 

Velkommen til grupperådsmøde 2019.  

 

Nu er det tid til det årlige grupperådsmøde, som samtidig er generalforsamling i 1. Kokkedal. 

Vi fortæller, hvad der er sket i gruppen i løbet af året, fremlægger hvad der skal ske i 2019, 

drøfter gruppens udviklingsplan, godkender regnskabet og træffer beslutning om forslag til 

kontingent for 2019 og 2020. 

 

I bestyrelsen glæder vi til at se jer alle sammen. 

 

På bestyrelsens vegne 

Lars Petersen 

Formand 

  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Cafe drøftelser 

a) Det daglige arbejde i de 5 grene (der vil være en base pr. gren med repræsentanter 

fra grenen)  

b) Regnskab og budget 

3. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort 

for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 

4. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Såfremt forslag ønskes behandlet under dette punkt, skal de være formanden i hænde 

senest 14 dage før mødet 

6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

a. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende 

år (vedlagt denne beretning) 

b. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

c. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent 

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg til bestyrelsen af: 

a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 

b. unge 

c. ledere, herunder mindst en gruppeleder 

d. suppleanter 

9. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 

10. Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet 

11. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

12. Eventuelt 

  



Gruppelederne fortæller 

 

2018 bød på mange dejlige fælles oplevelser for 

spejderne i 1. Kokkedal. 

Midt i april drog 60 spejdere og ledere mod 

Sverige på årets gruppetur, der blev afviklet 

omkring Söderåsen i den skønne hytte 

Gillastugan. Temaet for weekenden var Sankt 

Georg og Dragen, og spejderne blev trænet 

undervejs i den ædle kunst at besejre drager og 

kæmpe mod fjender, så de alle var klar til den 

helt store afsluttende melboldekrig. Hele 

lørdagen gik spejderne på den smukke Söderås, 

og frokosten blev spist på Kobberhattens 

udkigspunkt, hvor de 3 medhjælpende forældre 

havde tryllet frokostboller frem i stor stil. Der var 

selvfølgelig lejrbål om aftenen, med det altid 

fantastiske sagn om Sankt Georg der besejrer 

dragen, redder landet og takker nej tak til 

prinsessen – frit fortolket af en flok ledere ☺ 

 

 

 

Den første søndag i maj, var det, som de 

foregående 42 år, blevet Zoo-dag. 65 

forventningsfulde spejdere og ledere fra 

Kokkedal drog mod Zoo, for at mødes med de 

øvrige 2200 spejdere fra Nordsjælland og for at 

løse opgaver i parken og komme lidt ”bag 

scenen”. 

Hvad vi ikke vidste den dag var, at denne 

fantastiske tradition nu desværre ser ud til at 

være slut pga. ændringer i samarbejdet med 

Zoo. Det har været en dejlig tradition, og vi må 

nu se om vi kan finde på andre oplevelser i 

fremtiden, der kan blive en ligeså stor succes. 

 

 



Lige før sommerferien var der som altid en hyggelig aften med gruppegrill for spejdere og 

deres familier, hvor de 120 deltagere nød solens stråler til den medbragte mad, som optakt til 

hvad vi nok alle husker som den bedste og varmeste sommer længe. 

 

 

Sen-efteråret byder traditionelt på Novemberdag, og denne gang var det Egon fra Olsen 

Banden der var blevet fanget (igen) og måtte hjælpes fri af alle de deltagende spejdere. Der 

var ca. 700 spejdere fra Øresund Division samlet på Gurredam, heraf 50 fra 1. Kokkedal – og 

spejderne klarede sig igennem alle de finurlige opgaver med åbning af pengeskabe, diamanter, 

labyrinter, klatretårn, grisefest og udbrudsforsøg for i fællesskab at slutte af med at få Egon 

befriet. 

Midt i november afholdt DDS det årlige 

Korpsrådsmøde – dvs generalforsamling og 

udviklingsarrangement for ca. 1000 ledere og 

seniorer. Fra 1. Kokkedal kom 15 deltagere i 

alderen 15 – 70 år, så vi er (som vanligt) godt 

repræsenteret, og sætter et aktivt præg på 

arrangementet. 

Sidst i november havde vi besøg af en instruktør 

fra Hjerteforeningen, der fik lært en blandet flok 

tropsspejdere, klanspejdere, ledere og 

bestyrelsesmedlemmer at give hjerte-

lungeredning. En fin introduktion, som vi ikke 

håber at vi får brug for. 

Vi er kommet i gang med vores 

”lederpraktik” hvor vi i kortere perioder 

udveksler ledere mellem grenene, for at se 

hvad de andre aldersgrupper laver, og for at 

søge ny inspiration i måden at afvikle møder 

på.  

På ledersiden har der været ret stabilt i 

2018. Men i december sagde vi ”tak for nu” 

til Martin der har været tropsleder i gruppen 

i mange år. Martin vil stadig komme i 

hytten, men overlader tropsgrenen til Lars 

og Megan der har været der hidtil, samt 

Emma fra klanen der bliver ny tropsleder 

sammen med de 2 øvrige. 

 

Tak for endnu et dejligt spejderår i 1. 

Kokkedal – vi ses til mange flere oplevelser i 2019.  

Michael & Pia 

  

 

 



Mikrogrenen  

 

Kammeratskab og udeliv har som altid været bærende elementer hos mikroerne det sidste år. 

Vi har holdt mange møder udenfor, også i vinterhalvåret, med gåture i kirkeskoven, løb hvor 

spejderne har lagt reflekser ud som spor for hinanden, historiefortællinger i mørket og endda 

en improviseret tur på kirkegården, der viste sig at være pyntet op med julelys, så det blev en 

rigtig fin oplevelse. 

 

Vi sluttede året med 13 spejdere og har haft nogenlunde det antal gennem hele året med en 

del udskiftning undervejs. Anne Milthers er kommet tilbage som leder, så vi nu er fire ledere. 

Udover Anne er det Charlotte, Birgitte og Anne Kærholt. 

 

Vi har selvfølgelig også arbejdet med 

spejderfærdigheder: Snittet, lavet bål, 

basal orientering og øvet knop og 

prøvet at lave taklinger (på tov!). I 

foråret brugte vi nogle møder på at tale 

om spejderloven, hvad det vil sige at 

være en god kammerat og andre 

spejderværdier.  

 Vi tog også ”Udeliv” basis 

mærket, som er en introduktion til 

friluftsliv med kendskab til båltyper, 

mad på bål, hvordan man pakker en 

rygsæk mm. Og havde som altid en 

weekend med overnatning i 

spejderhytten. I juni var vi på Mikro-

divi på Gurredam, hvor vi hjalp ”Olsen-

Banden” sammen med et par hundrede 

andre spejdere, og sov i telt. 

 

I efteråret tog vi et af DDS's nye mærker ”Hulebygger”, hvor hver 

patrulje byggede en hule i skoven, som vi bagefter brugte som 

baser for andre møder. Det var et kæmpehit hos mikroerne, og vi 

endte med at bruge et par møder ekstra på det.  

 

Vi har en flok i øjeblikket, som i det hele taget går op i tingene og 

også er rigtig gode til at nørkle. De går 100% op i det når vi laver 

kreative ting eller pynter kager:-) og ja, der er en del kage og 

masser af krymmel involveret i nogle aktiviteter. Blandt andet når 

vi holder vores traditionsrige, fjollede løb nogle gange om året 

som ”lagkageløbet” op til efterårsferien, og vi sluttede traditionen 

tro året af med julebagning og hygge. 

 

 

  



Minierne 

 

Ved opstart af 2018 var vi 4 miniledere til ca. 20 spejdere i minigrenen. Vi havde fortsat hjælp 

fra Emma, Sanne og Oliver fra troppen. 

Vi startede året med et stjernekiggeforløb, der strakte sig over møderne i januar-februar. Sidst 

i februar holdt vi også fastelavn sammen med mikroerne, hvor vi slog katten af tønden og 

spiste fastelavnsboller. 

Den første weekendtur i 2018 var historieturen i marts, hvor vi var i 1. Helsingørs hytte med 

en vandretur ud til Museet for søfart. En rigtig god weekend med superseje minier, hvor vi 

lærte om søfartens betydning i Danmarkshistorien. Vi måtte desuden købe vand undervejs, da 

hyttens vandforsyning pludselig blev lukket, da der var sprunget et vandrør ude på vejen. På 

museet fik flere af minierne ”tatoveringer” som rigtige sømænd 😉 

 

 
 

Turen bød på pragtfuldt vintervejr, hvor minierne kom en tur gennem historien og som 

sædvanligt lavede Svensk pølseret. 

 

 
 

I foråret arbejdede vi med førstehjælp som tema. Vi lærte om førstehjælpens 4 hovedpunkter, 

hjertemassage og andet basalt førstehjælp. 

I år deltog kun 2 ledere fra minierne i lederløbet Roverløb. Vi vandt desværre ikke, men havde 

en fantastisk dag i Helsingør og omegn. 

I april var vi på gruppetur. I starten af maj deltog vi i den årlige Zootur. Se mere i fælles 

beretning. 

Møderne op til sommerferien gik traditionen tro med at forberede minierne til weekendture og 

sommerlejr med teltovernatning. Vi arbejdede med telt, bål, kniv, bivuak og rygsæk mv. 

 

 
 

I juni var vi på 2 lejre. Den første var MUS-lejr på Gurredam - et rigtig godt arrangement med 

”Alice i Eventyrland” som tema. Vi skulle igennem besøg hos Hattemageren og Hjerter Dame 

samt lave flamingo-køller og besøge den kloge Kålorm. 



 
 

Juni måneds sidste - og dermed halvårets sidste - tur gik ligeledes til Gurredam, hvor vi deltog  

i årets minidivisionsturnering, som denne gang havde Fangerne på Gurre som tema. 1. 

Kokkedals miniledere stod for labyrint-posten, mens spejderne var rundt til posterne. Den ene 

minipatrulje vandt !!! 

 

 
 

Sidste møde inden sommerferien blev et omvendtløb, hvor minierne havde lavet et løb for 

forældre og søskende. En hyggelig aften - dog uden bål pga. afbrændingsforbud. Se billeder på 

næste side. 



 
 

Årets sommerlejr gik til Fredensborg. Vi fik opbygget en simpel lejrplads uden bålpladser mv. 

pga. afbrændingsforbud. Vejret viste sig fra den allerbedste side - vi havde sol alle dage. Vi 

havde et program med aktiviteter både på selve lejren og ude i lokalsamfundet. Undervejs 

blev der tid til en badetur og besøg hos iskiosken. Lederbemandingen bestod af Thomas, Lars 

(formand) og Christian (Thomas’ søn) samt Stino ad hoc. Tak til Lars og Christian for hjælpen. 

Alt i alt en fantastisk og oplevelsesrig uge. 

 

 



 
 

Efter sommerferien sagde vi farvel til en stribe minier og velkommen til en række oprykkede 

mikroer. Vores tropsspejder-hjælpere holdt pause. Vi er med de seneste indmeldelser og 

oprykninger nu igen oppe på 18 minier og 4 ledere. 

På de første møder efter sommerferien havde vi fokus på samarbejde og udeliv med bål og 

kniv. 

Vores mål var at tage mærkerne Knivbevis (udvalgte spejdere), Bålkok og Lejrbålsarrangør. 

Desuden lavede vi samarbejdsøvelser med alle både nye og gamle minier samt talte med 

minierne om, hvad vi laver i minigrenen. 

Efterårets første tur var Skt. Georgs Gildernes løb på Gurredam i september, hvor temaet i år 

var Robin Hood. 

Resten af efterårets møder gik med Bålkok og Lejrbålsarrangør. Inden jul nåede vi at 

gennemføre Bålkok - minierne har hele efteråret kokkereret til den store guldmedalje. Vi har 

bl.a. lavet stegte bananer med After Eight, fladbrød og pølser, bagekartofler med fyld, 

græskarsuppe samt grillspyd. 

 

 
 

 

 



Divisionens Novemberdag foregik igen i år på Gurredam, hvor temaet var Olsen Banden. Det 

blev både til et gensyn med Egon Olsen, Benny, Keld, Yvonne (mange af dem) m.fl. Se mere i 

fælles beretning. 

Årets sidste tur var miniernes egen juletur, der i år fandt sted i hytten Egemosen ved Tikøb. 

Temaet for turen var ”Disney Juleshow”. Fredag aften satte alle sig til rette og så blev der 

hygget med filmen, popcorn og vand. Lørdag formiddag var der løb for alle. Vi skulle nemlig 

hjælpe med at finde alle de juleting, som de onde Disney-figurer havde taget, så det kunne 

blive rigtig juleaften i Egemosehytten. Der skulle laves meget, spejderne var flittige og vi blev 

klar til at fejre en fantastisk juleaften, efter at der blev lavet julekugler, juledekorationer og 

æbleskiver. 

 

 
 

En stor tak til de forældre, der kom med flæskesteg, brun sovs, brunede kartofler, rødkål og 

risalamande. Uden jeres opbakning, var det ikke blevet en rigtig juleaften. Efter maden var der 

pakkeleg samt dans og sang om juletræet, der var pyntet med levende lys og miniernes 

hjemmelavede glaskugler. En rigtig hyggelig afslutning på 2018. 

 

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår og ser frem til et spændende spejderår 2019 ! 

Med stor spejderhilsen fra Minierne 



  

Juniorerne 

 

Det har været godt og begivenhedsrigt år hos juniorerne. Juniorflokken er i høj grad præget af 

vores ture – vi har stor deltagelse og derved får vi en masse fælles oplevelser, som både giver 

udfordringer og skaber højt fællesskab i flokken. 

 

2019 er ingen undtagelse. Vi har været på i alt 5 weekendovernatninger, 2 dagsarrangementer 

og sommerlejren. Og har dertil holdt cirka 45 juniormøder. 

 

Foråret bød på tre weekendture. I marts var vi på Harry Potter tur, hvor vi fik god hjælp af en 

håndfuld klanspejdere. På turen skulle juniorerne finde de syv horcruxer og til sidst kæmpe 

mod Voldemort. I april var vi på gruppetur til Söderåsen i Sverige – se mere herom andet sted 

i beretningen, og i juni deltog vi i årets divisionsturnering for juniorer.  

 

Som optakt til divisionsturneringen trænede vi hårdt i traditionelle lejrfærdigheder. Spejderne 

synes det var sjovt og fik godt styr på at slå telt op, bygge køkkenborde, grave bålpladser, 

binde knob og løse koder mm. - og det 

kom os til gode både på selve 

turneringen og på sommerlejren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronhjortene vandt årets Junior Divisions 

Turnering efter hård konkurrence - super 

flot. 

 

 

Årets sommerlejr gik til Thurøbund spejdercenter ved Svendborg – perfekt i det skønne 

sommervejr. Her stod programmet på sejlads, badning – og super glade spejdere. Derudover 

var vi på hejk med bl.a. besøg på Valdemars slot m.m., og mange forsøgte at udfordre sig selv 

ved at holde sig vågen i 24 timer. Trods sommerens tørke lavede vi hver dag mad over bål.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efteråret bød bl.a. weekenden ”Flugten”, hvor juniorerne skulle “flygte” og patruljerne på egen 

hånd skulle finde vej i Nordsjælland. Turen gik fra Kokkedal over Holte, Birkerød, Allerød, 

Hillerød, Snekkersten til Helsingør, hvor de så overnattede. De mange nye juniorspejdere 

klarede udfordringerne meget flot. 

 

Vi sluttede året af med vores traditionelle juletur, hvor vi var på orienteringsløbet 

“pebernødderæs” og på jule-opgaveløb. Derudover bød weekenden selvfølgelig også på hygge, 

lege og dejlig julemad. 

 

Udover turene vil vi fremhæve følgende fra 2018: 

Vi startede året med en aktivitet for de morgenfriske - orienteringsløb nogle søndag 

formiddage i januar og februar. Vi deltager i Molboløbene, som er en årligt tilbagevendende 

begivenhed. Herved får vi trænet orientering og kort på en sjov måde - og ved dagslys i en 

ellers mørk tid. 

 

Udover vores temaer har vi hele året øvet de traditionelle spejderfærdigheder - og ikke mindst 

at opleve friluftslivet i al slags vejr, også når det er mørkt. I 2018 har vi taget mærket Eat Out, 

hvor juniorerne i patruljer har tændt bål og lavet mad over bål fast én gang om måneden. Det 

har været et godt forløb med meget gejst og med stor styrkelse af denne ikke helt lette 

opgave, der kræver både færdigheder og samarbejde. 

 

Hos juniorerne fokuserer vi også på, at spejderne lærer at tage ansvar og få medindflydelse. 

Juniorerne deltager bl.a. i planlægningen både af vores store fælles program og af deres egne 

juniormøder. Vi er meget imponeret over, hvor gode de er til at planlægge og gennemføre 

egne ideer – der er altid meget energi og engagement på de møder. I efteråret har juniorerne 



bl.a. planlagt og gennemført to forløb, som juniorerne selv havde valgt, og hvor de enten 

øvede brug af dolk, sav, økse og trangia – eller lærte at bygge bivuaker, styrkede deres viden 

om at være udenfor om vinteren og sluttede af med at sove udenfor i en selvbygget bivuak på 

vores juletur. 

 

Vi giver også de ældste juniorspejdere særlig træning i patruljeledelse. I foråret deltog vi på 

divisionens patruljeledelsestræningsweekend, og i St. Bededagsferien deltog vores 6 ældste 

juniorer på PUF kursus sammen med andre juniorer fra hele landet. Vi supplerer disse ture 

med nogle særlige møder hjemme hos os selv. 

 

I tal har cirka 26 spejdere været i juniorflokken i 2018, 6 spejdere er rykket i troppen, og 2 

fandt andre fritidsinteresser, og så er vi gået ind i 2019 med 18 juniorspejderne i flokken. Vi 

synes, det er sjovt at være mange - så juniorerne er (næsten) altid velkomne til at tage en 

ven med. 

 

På lederfronten har vi været de samme faste 4 i juniorledelsen hele året - Mathias, Thomas, 

David og Helle. Vi hygger os med sjove spejderoplevelser sammen med juniorerne. Skulle du 

have lyst til at være med i fællesskabet, så hiv fat i en af os. 

Og det helt grundlæggende for os er, at skal være sjovt at være junior. Det vil vi også lægge 

os i selen for i 2019. Vi glæder os til et begivenhedsrigt 2019! 

 

MVH. 

Junior Lederne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Troppen  

 

I 2018 har vi i troppen forsat arbejdet med forløbstanken, spejdermetoden og 

patruljesystemet. Spejderne har planlagt en del af årets møder selv, og de har arbejdet på at 

få nogle rigtige gode patruljer.    

 

I troppen lægger vi stor vægt på at tropsspejderne selv får ansvaret for en del af møderne, 

dvs. at de selv planlægger, udfører og evaluerer aktiviteter under vejledning fra lederne. 

Formålet er at lære spejderne at tage ansvar samt at give dem praktisk erfaring med 

planlægning, som de kan bruge i deres senere spejderliv som seniorer og/eller ledere. Det er 

vigtigt for os, at spejderne har stor indflydelse på spejderarbejdet og at de derigennem selv er 

med til at skabe fede spejderoplevelser. 

 

De ugentlige spejdermøder brugte spejderne på mange forskellige ting. De er blandt andet 

blevet brugt til at forberede patruljeture, lave for-opgaver til løb, planlægge vandreturen på 

Söderåsen samt udsmykning af sæbekassebiler til Oak City. Spejderne har i 2018 arbejdet 

med forskellige temaer bla. spejderfærdigheder. Udover de møder, som spejderne selv har 

planlagt, har vi også holdt fælles tropsmøder, hvor vi som ledere har haft planlagt f.eks. 

samarbejdsøvelser med pionering. 

 

I slutningen af 2018 startede Emma som ny leder til grenen, og Martin stoppede som leder. 

Det betyder at vi nu er 3 faste ledere, Lars, Megan og Emma. Lige nu har vi 3 patruljer, som 

holder til oppe i lokalerne oven på i vores hytte.  

 

Dinizuli 

I starten af året have vi en patrulje/sjak tilmeldt til Dinizuli. Temaet i år var Asterix og Obelix. 

 

Kollektiv 

I marts måned holdt vi kollektiv i troppen. Spejderne overnattede i hytten i en uge, hvor de selv 

selv sørgede for at komme i skole og lave mad og købe ind. Vi besøgte også Hørsholm skøjtehal. 

 

Söderåsen vandretur 

Påskeferien bød som sædvanligt på vandretur til Söderåsen i Sverige. På turen er det vigtigt at 

alle hjælper alle. Her skal både bæres på personligt grej, fælles mad, telte og værktøj. Hver 

aften sov vi i et nyt shelter, eller i vores egne telte. Vi havde en super god tur.  

 

Gruppetur 

20-22. april besøgte gruppen Gilastugan i Sverige. Mange af tropsspejderne har været i området 

før, da er det samme område spejder tager på vandretur i. 

 

Zoodag 

I starten af maj blev der afholdt Zoo dag.  

Inde i haven var der arrangeret løb for alle spejderne, hvor de kunne opleve Zoologisk Have på 

en anderledes måde.  

 

OakCity  

I maj deltog troppen også i Oak city, som er verdens længste sæbekassebil-løb. Spejderne havde 

brugt nogle af deres ugentlige møder til selv at bygge bilerne. De klarede løbet med højt humør 

og uden skader (kun på vognen). I år havde vi 2 vogne med. 

 

Sommerlejr 

I 2018 var troppen på Sommerlejr på Næsby Centeret. Der var aktiviter på Centeret, samt besøg 

i Sorå. Troppen var også på besøg i BonBonland. Der var desværre bål forbud, så der blev tænkt 

kreativt i forhold til madlavning. 

 

Spejder-5-kamp 

vi havde et sjak (4 spejdere) med i år. De havde god tur. 

 

Plan  

I efterårsferien bliver der afholdt forskellige tropsspejderkurser rundt omkring i Danmark (PLAN 

kurser). Her tager spejderne af sted på egen hånd og er ikke som en del af gruppen. I løbet af 

kurset får de en masse erfaringer og nye venner fra hele Danmark. I år tog 7 tropsspejdere på 



PLAN.  

 

Novemberdøgn 

I november deltog troppen i novemberdøgn, hvor spejdere skulle hjælpe Olsenbanden. 

 

Patruljeture 

I 2018 blev der afholdt to patruljeture. Spejdere planlægger og udfører patruljeturene (næsten) 

uden hjælp fra ledere.  

 

 

Vi takker for et godt år sammen med spejderne, og ser frem til et nyt og spændende spejderår. 

 

Spejder hilsen tropsledelsen 

Megan, Lars, Emma og Martin 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Røgvennerne   

 

Vi er nu 15 klanspejdere i 1.Kokkedal – ikke dårligt, hvis vi selv skal sige det! 

 

2018 startede vi ud med at tage på tur med juniorerne, her var temaet Harry Potter, og klanen 

hjalp til på diverse poster og gik all-in på udklædningen. 

 

I sommers deltog vi på MEGA-Klanmødet i DTU-byen, hvor vi i denne forbindelse kastede os ud 

i at lave en fælles Instagram. Her deler vi nu lidt forskelligt i ny og næ – Følg os gerne ”Roegven”!  

 

Fire røgvenner og to spejdervenner tog vi 

afsted og gav alt, hvad vi havde for at nå til 

tops. Vi endte som de bedste i Øresund 

Division! 

Vigtigst var, at vi grinte og havde det sjovt, 

vi lærte bl.a. at surfe ned ad en græsbakke 

og fandt på en god rap om dyremishandling. 

PLUS at vi fik en ny klanspejder, som vi tog 

under vores vinger. 

 

 

 

I maj tog vi til Zoo-dag, hvor vi sammen gik rundt 

og nød det gode vejr, spiste is og tog på lederløb. 

Her vandt vi lederløbet! Dét som desværre viste sig 

at være det sidste af slagsen. ØV! 

 

 

Hen over sommeren har vi i klanen ommøbleret i 

klanlokalet og bygget et højbord, som nu gør, at vi 

får brugt hele rummet, og ikke kun sofaarealet.  

 

I oktober deltog klanen atter en gang på ØM, 

Øresunds Mesterskaberne, hvor tre af vores klanspejdere traditionen tro tog sejren over 

divisionens andre klaner. Det var vist meget godt for vandrebamsen sad og hyggede sig i 

klanlokalet. Wupsi… 

 

 

Sammen boede vi i hytten i en uge til 

klankollektiv. Her fik vi hygget os, spillet 

brætspil, lavet mad og fik lige presset 

lektierne ind. En dejlig uge hvor vi alle blev 

tættere på hinanden! 

Det passede lige med korpsrådsmødet, 

hvor 8 røgvenner tog med – heraf havde 

to fået stemmeretten til årets møde. 

 

 Året sluttede vi af med et godt 

hjertestarterkursus, så nu er vi klar til at 

redde liv, og 2019 kan bare komme an! 

 

 

  

 

  



 

Bestyrelsen 

 

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til alle ledere og hjælpere i 1. Kokkedal, der i årets løb 

har gjort en kæmpe indsats for gruppen, divisionen og korpset. Til forældrene i gruppe-

bestyrelsen og de mange frivillige, som deltager aktivt i de forskellige arrangementer i grene 

og i gruppen. Den store indsats, der ydes, er med til at skabe masser af gode oplevelser for de 

mange aktive spejdere i 1. Kokkedal.  

 

Bestyrelsens opgave er at sikre, at gruppen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med 

Det Danske Spejderkorps formål, arbejdsgrundlag og værdier. 

 

Bestyrelsen holder primært aftenmøder og desuden afholdes et nytårsarrangement for lederne 

og seniorer. Vi står også for gruppegrillen og grupperådsmødet.  

 

På vores møder bruger vi en del tid på at drøfte, hvad der sker i afdelingerne, og følge med i 

antallet af spejdere og ledere i de enkelte grene.  

 

Vi drøfter også gruppens økonomi og arbejder på at sikre økonomi, som kan understøtte de 

aktiviteter, der er med til at udvikle gruppen. Derfor deltager vi i møder og debataftner som 

afholdes af kommunen, hvor vi giver vores holdning til kende.  

 

1.Kokkedal har en sund økonomi. Den gode økonomi betyder, at gruppen kan fortsætte med 

at sende vores ledere på kurser og deltage i ture og lejre. Det er bestyrelsens store ønske at 

de aktiviteter, som ligger bag budgettet, gennemføres i fuldt omfang.  

 

På bestyrelsens vegne 

Lars 

 

 

 

Valg til gruppebestyrelsen 

 

På grupperådsmødet skal der vælges en række forældre til bestyrelsen. Har du lyst til at stille 

op eller høre nærmere, så kontakt Lars på formand@1kokkedal.dk. 

 

 

 

Forslag til kontingent for 2019 og 2020: 

 

Kontingentet udgør for mikro, mini, junior og tropsspejdere 1.600 kr. pr. år. For klanen er 

kontingentet 800 kr. pr. år. Kontingentet for aktive ledere er 75 kr. pr. år. Øvrige medlemmer 

af 1.Kokkedal betaler 400 kr. pr. år.      

 

Bestyrelsen forslår at kontingentet for 2019 og 2020 forbliver uændret.  


