Invitation til grupperådsmøde og
årsberetning fra 1.Kokkedal 2021

Minier på sommertur

Invitation til grupperådsmøde i 1. Kokkedal 2022
Kære forældre, ledere og spejdere i 1. Kokkedal
Det er tid til det årlige grupperådsmøde i 1. Kokkedal og det bliver afholdt:

Den 23. februar 2022 i Medborgerhuset, Egedal,
Egedalsvej 2 fra kl. 18.00 til ca. 20.00.
Kom blandt andet og hør mere om Spejdernes Lejr 2022, hvor vi forventer, at mere end 40.000
spejdere fra hele landet vil samles til en fantastisk uge med masser af spejderaktiviteter!!
På mødet vil der blive vist film for spejderne og der vil blive serveret pølser og brød. Til de voksne
vil der ligeledes være lidt let forplejning. Da vi gerne skal vide, hvor meget vi skal købe ind, bedes I
melde jer til på spejdergruppens hjemmeside www.1kokkedal.dk senest den 16. februar 2022.
Udviklingsplanen for gruppen er vedhæftet denne invitation, men den vil ikke blive behandlet på
grupperådet, da bestyrelsen forestiller sig den fortsat skal gælde for de kommende års
spejderarbejde i 1. Kokkedal.
Såfremt der er forslag som skal behandles på grupperådsmødet skal det fremsendes til bestyrelsen
senest 2 uger før grupperådsmødet, hvorefter forslagene vil blive sendt ud senest 1 uge før
grupperådsmødet.
Der skal på mødet vælges nogle forældre til bestyrelsen. Har du lyst til at stille op og høre nærmere,
så kontakt Lars på formand@1kokkedal.dk.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Spejdernes Lejr 2022. Emma fra klanen, der er med til at planlægge lejren kommer og
fortæller om de mange spændende ting som de spejdere, der deltager får mulighed for
at opleve.
3. Gruppeledelsen fortæller om spejderarbejdet i 2021.
4. Bestyrelsen har udsendt beretning sammen med indbydelsen. Der er mulighed for at stille
spørgsmål og kommer med bemærkninger til beretningen.
5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 v. kassereren.

6. Vedtagelse af kontingent(er) for år 2022. 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 2022 og 2023 forbliver uændret.
7. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år (2022) v. kassereren.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år (2023) v. kassereren.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
11. Valg til bestyrelsen (gælder for en 2-årig periode). Bestyrelsen består som minimum af en
bestyrelsesformand og en kasserer samt mindst et yderligere medlem. Grupperådet skal, når det
sammensætter bestyrelsen, tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er
ligeligt repræsenteret:
- Valg af formand
- Valg af kasserer
- Valg spejderledere
- Valg af forældre
- Valg af unge
12. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
13. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
14. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
15. Eventuelt

Beretning 1.Kokkedal 2021
Indledning
Spejderåret 2021 har ligesom sidste år i høj grad været præget af Corona-situationen. I store
perioder har det ikke været muligt frit at lave spejderarbejde, fordi spejdergruppen har været
underlagt forskellige restriktioner.
På trods af store udfordringer med coronaen er det lykkes i det meste af året at lave spejderarbejde i
alle grene. Dette skyldes en fleksibel og engageret ledergruppe, der gør rigtigt meget for at lave
spejderarbejde, selvom betingelserne i 2021 også har været svære. Tak til alle ledere og hjælpere
omkring 1. Kokkedal, der i endnu et år har ydet en kæmpe indsats for at skabe gode
spejderoplevelser til alle vores spejdere.
Bestyrelsens arbejde har også været påvirket af Coronaen. Der har været holdt færre
bestyrelsesmøder, og nogle af møderne har været afholdt virtuelt. Vi håber alle, at det meget snart
bliver muligt igen at mødes fysisk i bestyrelsen.
1.Kokkedal har fortsat en sund økonomi. Vi har ikke i 2021 brugt de midler på ture og
spejderoplevelser som vi gerne har villet. Vi håber, at det i 2022 bliver muligt igen at gennemføre
ture - og i hvert fald kan spejderne se frem til en fantastisk lejr til sommer, hvor mange tusinde
spejdere mødes til spejdernes lejr 2022.
På bestyrelsens vegne
Lars Petersen
Formand

Gruppeledernes årsberetning
2021 stod også i Coronaens tegn. Ud af 55 planlagte aktiviteter blev 30 fuldført for hele gruppen.
Desværre måtte vi aflyse vores længe ventede Gruppetur og Majdag blev aflyst grundet Corona, så
vi glæder os til, når det bliver muligt at afholde gruppeturen og Majdag.
Set på de aktiviteter der blev holdt, var det med masser af gejst fra spejdere og ledere.
Alle havde savnet at være samme og lave fede spejderaktiviteter.

Lidt stemningsbilleder fra året der gik.
Corona har som sagt ligget som en mørk skygge over spejderne og spejderarbejdet igen i år.

Der har på lederfronten været lidt udfordringer i 2021, Gruppelederne arbejder sammen med
lederne på at løse dette. Det er ikke gjort med at snuptag, men vi er godt på vej, i ’21 har vi sagt hej
til 3 nye ledere, Charlotte PH, Maria FH, Peter B.
Samlet set har vi i ’21 fået 23 nye medlemmer. Velkommen til jer alle sammen
Gruppeledere gerne takke alle spejdere og spejderledere for at endnu et år i coronaens tegn. Her ved
indgangen til 2022, ser vi frem til en BRAG af et spejderår – vi skal deltage i Spejdernes lejr i
sommeren 2022 – og forberedelserne er allerede i gang.

Spejderhilsen til alle
Gruppelederne
Pernille og Thomas

Mikroernes årsberetning
Mikorerne startede året med at tage hulemærket. Vi byggede en stor fælles hule, legede i skoven og
sluttede af med hygge og boller i hulen. Bagefter kastede vi os over mærket ”klar dig selv”. Her
blev det øvet råbåndsknob så mikroerne selv kan binde deres tørklæde og vi øvede os på at vaske op
og smøre madpakker (så de kan sagtens hjælpe med både opvaske og madpakker derhjemme). Vi
nåede også til åen og fange smådyr og meget mere. Foråret bød også på det første store arrangement
i laaang tid. Da der var mikrodivisionsturnering på Gurredam i juni. Det var så fedt at komme ud og
møde andre spejdere og prøve kræfter med en masse forskellige opgaver.
Traditionen tro sluttede foråret på Mikkelborg strand med is og badning.
Efter sommerferien sagde vi farvel til over halvdelen af vores søde mikroer som rykkede op til
mini. Vi var en meget lille flok tilbage. Heldigvis er der løbende kommet nye mikroer til hen over
efteråret så vi nu er 11 mikroer (3 piger og 8 drenge). Vi sagde også farvel til et par ledere i foråret,
da Anne Milters og Kristina valgte at stoppe. Det betyder at vi nu er 3 ledere i grenen; Anne K,
Charlotte og Lars.
Her i efteråret har vi igen været i skoven. Vi har fundet spiselige ting i naturen (mirabeller,
brombær og æbler). Vi har lavet lagkageløb og samarbejdsøvelser. Vi har trænet båltænding og
snittet med dolk. Der er øvet råbåndsknob og sløjfer -og en enkelt mikro kastede sig ud i flagknob.
Vi har også lært verdenshjørnerne og kigget på et kort over Kokkedal og fået tegnet ind hvor alle
mikroerne bor. Og vi har lavet halloween-appelsinlygter og reflekser og været på tur ud i mørket,
med og uden lygter.
I november var der novemberdag på Gurredam. Det var så dejligt endnu engang at komme ud og
være sammen med en masse andre og prøve en masse af.
Det har været et super mikroår og vi glæder os til et mindst lige så godt år i 2022, som jo blandt
andet byder på Spejdernes lejr og forhåbentligt en masse andre sjove ture og møder.

Mikrolederne
Anne, Charlotte og Lars

Miniernes årsberetning
Ved opstart af 2021 var vi 5 miniledere til ca. 20 spejdere i minigrenen.
Vi startede året med aflyste møder på stribe som følge af Corona-situationen.
Ved opstart midt i april afholdt vi møder i 2 adskilte grupper, hvorefter vi atter åbnede op for fælles
minimøder for alle.
Møderne i foråret kom til at handle om samvær, samarbejde, hygge og forberedelse til
Minidivi2021. Vi arbejdede blandt andet med at lave ”kunstværker” af naturmaterialer
(kartoffeltryk, stenskulpturer og stenfigurer i ramme.

Forårets ture blev til minidivi med temaet OL og en endagstur for 1. Kokkedals minier på Gurredam
(erstatning for aflyst MUS-lejr).

MiniDivi OL

1. Kokkedals egen tur

Årets sommerlejr blev lavet om til en sommerlejrweekend i august - og turen gik til De Vilde
Svaners grund i Nivå, hvor vi hyggede os ammen og gik på en oplevelsestur det meste af lørdagen
med fuglekiggeri, badning, legepladser, is mm.

Efter sommerferien sagde vi farvel til en stribe minier og velkommen til en række oprykkede
mikroer. Vi er med de seneste indmeldelser og oprykninger nu oppe på 25 minier og bød i løbet af
efteråret yderligere velkommen til Maria, Anders BK og Peter som ledere.
På møderne fra sommerferien frem efterårsferien havde vi fokus på samarbejde og udeliv med bål
og kniv.

Vores mål var at tage mærkerne Knivbevis (udvalgte spejdere). Desuden lavede vi
samarbejdsøvelser med alle både nye og gamle minier samt talte med minierne om, hvad vi laver i
minigrenen.
Resten af efterårets møder gik med ”En god kammerat”-forløb (egentlig et mikro-forløb, som ikke
har været brugt pga. Corona).

Efterårets ture blev pga. Corona barberet helt ned og endte med at blive Novemberdag med temaet
Vikinger samt årets juletur, som i år blev en fælles tur for minier og juniorer i Egemosen ved Tikøb.

Vi julehyggede med poster i skoven samt vores traditionelle eftermiddagspsoter med æbleskiver,
juledekorationer, julekugler mm. Om aftenen afholdt vi vores traditionelle julemiddag, dans om
juletræet samt pakkeleg.

Glædelig jul & godt nytår!

Vi ønsker alle et rigtig godt nytår og ser frem til et aktivt 2022 spejderår med bl.a. Spejdernes Lejr!
Med spejderhilsen fra Minilederne

Juniorernes årsberetning
2021 blev igen præget af corona-situationen hos juniorerne.
I foråret blev det kun til én weekendovernatning i april, hvor vi havde temaet ”spil”. Juniorerne
startede med et løb i Gribskov med poster, der var inspireret af forskellige spil. Juniorerne fik i
patruljer lavet en lækker aftensmad over trangia – og hyggede om aftenen. Vi var rigtig heldige med
vejret, så nogen sov endda udenfor. Det var en meget hyggelig weekend.

Årets sommerlejr gik til Egemosen spejdercenter ved Ganløse, hvor vi havde en skøn uge under
temaet ”luksus”, der kulminerede med et restaurantsbesøg. Vi prøvede mange af centrets aktiviteter
– bl.a. var vi i smedjen et par gange, klatrede, byggede tømmerflåde, badede i det skønne vejr flere
gange, lavede vores egne batik-t-shirs, lavede mad over bål, på hejk til ungdomsøen – og meget
mere.

I september afholdt vi en spejderdag, hvor der var god tid til aktiviteterne og til at dyrke
fællesskabet og bare være sammen. Det blev til madlavning over bål og et spejderspil med spejderog teambuildingsopgaver.
I november var der en fælles juletur med minierne, hvor temaet “Disney” spillede hovedrollen.
Fredag aften var der Disneys juleshow og popcorn. Lørdag gik med et stort løb i den
omkringliggende skov. Patruljerne blev udfordret med samarbejde, papirflet, rebkast og en masse
andre oplevelser. Eftermiddagen gik med hygge og juleproduktion, med hjemmelavede julekugler,
papirklip, æbleskivebagning og spilhygge.
Møderne har i store dele af året været tilrettelagt efter restriktionerne. På grund af nedlukningen
startede vi året med en kombination af virtuelle møder og udendørsmøder, hvor vi lavede
forskellige løb rundt i Kokkedal. Møderne havde fokus på at holde fast i fællesskabet i
juniorflokken og at tilbyde spejderarbejde i en tid uden mange andre fritidstilbud.

Da vi startede op med møder igen ved hytten, har vi holdt møderne udenfor, hvor vi har haft fokus
på de klassiske spejderfærdigheder – bl.a. har vi øvet at håndtere et trangia (et lille gasblus), knob,
besnøringer og lejrarbejder, orientering m.v. Vi genoptog også arbejdet med mærket ”Eat Out”,
hvor patruljerne tænder bål og laver mad over bålet fast én gang om måneden. Det er et godt forløb
med meget gejst og læring, der kræver både færdigheder og samarbejde i patruljen, og det fortsatte
hele året.

Som ledere må vi konstatere, at det er nyt for lederne at skulle planlægge spejderaktiviteter, hvor vi
overholder restriktioner og afstand – og samtidig holder fast i fællesskabet og kammeratskabet, der
er så grundlæggende for spejderarbejdet. Vi håber derfor, at vi snart kan vende tilbage til lidt mere
normale tilstande – og de fælles oplevelser i juniorflokken, som både udvikler den enkelte og skaber
højt fællesskab i flokken.
På lederfronten har der været lidt udskiftning. Inden efterårsferien sagde vi farvel til Helle og
Thomas, mens Charlotte er kommet tilbage til gruppen som leder, og Maria er trådt til som ny
juniorleder. I 2022 fortsætter Charlotte, Maria og Emil med at være ledere.
Juniorlederne

Troppens årsberetning
Ikke modtaget beretningsbidrag.

Klanens årsberetning (Røgvennerne)
Klanarbejdet har i år virkelig taget fart. Vi har været op mod 10 aktive medlemmer og der har været
en del på dagsordenen.
Året startede stille ud grundet nedlukningen med corona. Dog blev der hurtigt åbnet for at vi igen
kunne holde de ugentlige møder. Disse blev i starten af året brugt på små hyggeprojekter og en
masse bål! Ud over møderne havde vi også en lille vandretur i en weekend i foråret hvor turen gik
til Fredensborg og hjem igen dagen efter. En super hyggelig og flot tur gennem det lokale område.
Frem mod sommerferien blev tiden brugt på
planlægning af vores sommerlejr der i år gik Danmark
rundt med offentlig transport. Vi stoppede undervejs i
en række byer rundt omkring i landet og legede turister.
Med rygsækkene godt spændt gik turen til; Skagen,
Rubjergknude fyr, Århus, Randers, Billund (herunder
Legoland), Middelfart, Odense, København og så en nat
i vores egen hytte. En super tur der virkelig formåede at
samle klanen på en helt ny måde. Nærmere om vores tur
rundt i vores smukke land kan findes i dagbogsform på
vores instagram profil: roeg.vennerne.

Ud over vores sommerlejr har året også budt på et kollektiv i slutningen af september og starten af
oktober. Her boede vi i hytten og passede hver vores hverdag og skolegang derfra. Denne uge
rystede atter klanen sammen, da vi fik et indblik i hinandens hverdag udenfor spejderverdenen (og
så hinanden i andet tøj end Fjällräven-bukser). Ugen sluttede med en hyggelig fest med en masse
andre klanspejdere fra hele Nordsjælland og en kæmpe oprydning.
Resten af efteråret har vi brugt på at sætte vores lokale i
stand. Der er blevet ryddet grundigt op og rykket rundt på
vores møbler så lokalet er mere brugbart. Ud over vores
eget lokale har vi også bygget en pallesofa og sat et lille
bord ude foran vores lokale så man også kan sidde her og
lave aktiviteter. Dette er et åbent område og må også gerne
anvendes af resten af gruppen. Vi er ikke helt færdige men
regner med at blive det i løbet af det tidlige forår. (Vi
beklager rodet).
Ud over alt det ovenstående har året også budt på en række
hyggelige aftner og weekender på Spejdercenteret
Gurredam for en del af klanspejderne.

Alt i alt et super effektivt år hvor der har været fuldt knald på klanen. Vi glæder os til endnu et år
med knald på.
-

Røgvennerne

