
Invitation til grupperådsmøde 2023  

og årsberetningen for 2022 fra 1. Kokkedal 

Afgang til Spejdernes Lejr 2022 

 

Kære forældre, ledere og spejdere 

Det er tid til det årlige grupperådsmøde og det bliver afholdt: 

  

Den 22. februar 2023 i Medborgerhuset Egedal, 
Egedalsvej 2 fra kl. 18.00 til ca. 20.00. 

 

Kom blandt andet og hør om året der gået i 1. Kokkedal samt om gruppens planer for 2023. 

På mødet vil der være indendørs aktiviteter for spejdere og søskende (med forplejning). 

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 2023. 

Udviklingsplanen forefindes her: https://www.1kokkedal.dk/gruppens-udviklingsplan, til 

orientering. Den vil ikke blive behandlet på grupperådet, da bestyrelsen forestiller sig den fortsat 

skal gælde for de kommende års spejderarbejde i 1. Kokkedal. 

Der er mulighed for at stille op til bestyrelsen. Har du lyst til at stille op og høre nærmere, så 

kontakt Thomas Hornstrup på formand@1kokkedal.dk.  

file:///C:/Users/thom195r/Downloads/www.1kokkedal.dk
https://www.1kokkedal.dk/gruppens-udviklingsplan
mailto:formand@1kokkedal.dk


Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsen har udsendt beretning sammen med indkaldelsen. 

Der er mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til beretningen. 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 v. kassereren, Pia Brask Feilberg. 

4. Gruppeledelsen informerer om 2023. 

5. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2024 (uændret kontingent for 2023 blev 

vedtaget 23/2-22).  

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 2024 forbliver uændret. 

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 og 2024 v. kassereren, Pia Brask Feilberg. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Valg til bestyrelsen 

a Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

Det skal ske under hensyntagen til §66 stk. 2. 

Bestyrelsen består som minimum af en bestyrelsesformand og en kasserer samt mindst et 

yderligere medlem. Vær opmærksom på at man skal være fyldt 15 år, regler for habilitet samt 

principper om diversitet jf. § 47-§51. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, 

tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er ligeligt repræsenteret. 

b Valg til bestyrelsen (gælder for en 2-årig periode). Bestyrelsen består som minimum af en 

bestyrelsesformand og en kasserer samt yderligere mindst et medlem. Grupperådet skal, når det 

sammensætter bestyrelsen, tillige tilstræbe at såvel forældre, unge spejdere og spejderledere er 

ligeligt repræsenteret. 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (gælder for en etårig periode). 

10. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode). 

11. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode). 

12. Eventuelt. 

  



 

Beretninger fra 1. Kokkedal 2022 

Formandens beretning: 

2022 har været et år præget af ny start i bestyrelsen, med ny forældregruppe, ny formand og ny 

kasserer. 

Opgaverne har været præget af at støtte gruppen i deres ønsker om at lave godt spejderarbejde for 

alle. 

En stor del af foråret gik med planlægning af Spejdernes Lejr – hvor bestyrelsen støttede gruppen i 

dets ønsker om at lejren skulle kunne rumme alle.  

Desuden har vi i bestyrelsen haft mange snakke om, hvordan bestyrelsen kan understøtte 

gruppeledelsens ønske om flere ledere.  

1. Kokkedal har fortsat en sund økonomi. Bestyrelsen har i 2022 brugt de midler på ture og 

spejderoplevelser, som bestyrelsen og gruppen gerne har villet. Vi har i 2022 givet gruppens 

spejdere mulighed af at deltage på Spejdernes Lejr, med tilskud fra gruppen.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med gruppens trivsel. Det gode spejderarbejde gror ud af en gruppe 

med aktive ledere der trives.   

På bestyrelsens vegne  

Thomas Hornstrup 

Formand  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gruppeledernes 2022 årsberetning  
 

2022 blev året, hvor vi endelig kunne slippe Covid19 restriktionerne og vende helt tilbage til 

spejdermøder, -arrangementer og -ture.  

 

Coronaen har dog sat lidt spor. Det har blandt andet kunne ses på turene, hvor aldersfordelingen har 

været vendt lidt rundt. Der har i forhold til tidligere år, været langt flere ældre end yngre spejdere 

tilmeldt overnatningsturene.  

 

Medlemstallet er også gået lidt ned og om det skyldes Corona eller andet vides ikke, men der er en 

del andre grupper rundt omkring i landet, der har oplevet det samme.  

Medlemstallet er i grenene gået fra 71 ved årets start til 60 ved udgangen af 2022. 

 

Vi har forsat udfordringer på lederfronten og der har været kigget på forskellige måder at skaffe nye 

ledere på. 

 

En af mulighederne, der har været drøftet er, at starte op med Familie-spejd, hvilket også vil give 

flere spejdere. Men vi har været nødt til at sætte det på hold, da det ikke hænger sammen med den 

nuværende ledersituation.  

 

Vi har i 2022 kunne sige velkommen til Jonas Søren Geleff, der er startet som Mikroleder. Vi har 

også kunne sige velkommen tilbage til Martin Nielsen, der er startet som Juniorleder. Sidst på året 

måtte vi sige farvel til Anne Kærholt Nielsen som Mikroleder. Et stort tak til Anne for hendes 

indsats som  Mikroleder. 

 

Endvidere er Klanspejderne Ida Marie Bornhøft Larsen og Sylvia Hudson blevet junior assistenter, 

mens Klanspejder Phillip Olliver Christiansen har valgt, at bliver assistent hos både Minierne og 

Juniorerne. 

 

Året har budt på 2 fælles ture for hele Gruppen og vi ser frem til flere i det nye år. 

 

Den første tur var Gruppeturen den 18. til 20. marts, en weekend tur i spejderhytten Høbjerghus ved 

Helsinge med løb, hygge og sjove oplevelser. 

 

 



 
Den 23. juli drog ca. 50 spejdere og ledere fra 1. Kokkedal afsted til Hedeland for at deltage i 

Spejdernes Lejr, hvor vi havde en fantastisk uge.  

 

   
 

 
 

Temaet for Spejdernes Lejr 2022 var Fælles om Fremtiden. Fælles om fremtiden var valgt, fordi vi 

som spejdere tager ansvar for vores klode, menneskerne på den og vores fælles fremtid. Derudover 

samarbejder spejdere både på tværs af aldersgrupper, spejderkorps og lande. 

 

Fælles om fremtiden var den røde tråd i lejrens knap 300 aktiviteter og som spejder kunne man bl.a. 

få et Fælles om fremtiden-mærke, hvis man gennemførte fem typer af aktiviteter. 

 

Derudover satte lejrens vartegn ’Læringsspiralen’ fokus på verdensmålene og vores globale 

fællesskab. Vartegnet kan stagig ses i Hedeland. 

 

I alt var der ca. 32.000 deltagere fra 52 nationer repræsenteret på lejren. 

 

Gruppelederne vil gerne takke alle spejderlederne for deres store indsats i årets løb, spejderne for 

deres store engagement og de forældre, der hjælper til, når der er brug for en ekstra hånd. 

 

Med venlig spejderhilsen 

Gruppelederne  

 



Mikroernes årsberetning 
 

Mikroerne 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 2023, som jo blandt 

andet byder på Spejdernes lejr og forhåbentligt en masse andre sjove ture og møder.  

 



 

Mikrolederne 

Anne, Charlotte og Lars 

  



Miniernes årsberetning  
 

Minierne har i starten af 2022 arbejdet med forløbet science pirat og var i Marts med på gruppeturen, der  

blev holdt i Høbjerghus. 

 

Resten af foråret blev der øvet besnøringer, telt og knivbevis så minierne var klar til Mini-Mikro divi og årets 

sommerlejr. 

Temaet for Mini-Mikro divi var Vikinger og Gurredam blev for en dag forvandlet til Valhalla, hvor vi skulle 

hjælpe guderne med diverse opgaver.  

 

Spejdernes lejr 2022 blev afholdt i Roskilde, hvor der var 3 minier med og 4 ledere. Minierne fik prøvet 

mange aktiviter i løbet af ugen, bla treeclimbing, escaperoom, veterantog, skattejagt i Roskilde domkirke og 

deltagelse i en ridderprøve.  

 

 

 



I august startede vi med bål-kok forløbet og har i løbet af efteråret og vinter også arbejdet med øde ø forløbet 

samt førstehjælp.  

 

 

Novemberdag forgik på 

Gurredam, hvor emnet var “ Mysteriet om den forsvunde professor”. 

 

Årets juletur blev holdt sammen med Juniorerne i hytten Egemosen ved Tikøb. Temaet var “ Min søsters 

børn i sneen”. 

Fredag blev der hygget med film og popcorn. Lørdag var der løb for alle om formiddagen og om aftenen 

blev der holdt juleaften med dejlig mad og pakkeleg. 

 

 

 

Vi ønsker alle et godt nytår og glæder os til at ses i det nye!  

 

Minierne.  

 

 

 

 

 



 

Juniorernes årsberetning 2022  

I starten af 2022 færdiggjorde vi mærket Orienteringsløber, så vi kan tage på orienteringsløb i 
fremtiden, så vi er sikre på at vi kan finde hjem igen.  
 

Vi fortsatte også med mærket Eat-Out, som vi startede på i sommeren 2021, som krævede at 
man laver mad over bål en gang om måneden i et helt år, så vi har både lavet suppe, pizza og 
diverse desserter (med varierende succes).  
 

I starten af året startede Martin også som juniorleder, en garvet leder som kommer med en 
masse erfaring og gode idéer.  
 

Sammen med minierne lavede vi det helt nye mærke Sciencepiraterne, hvor vi udforskede, 
testede idéer, og lavede vilde forsøg med naturvidenskaben i et juniorspejderperspektiv. For hvad 
sker der når man tygger tyggegummi og spiser chokolade samtidig1? Eller hvor store flammer kan 
man lave, ved at kaste mel på bålet?  
 

Vi var seks juniorspejdere afsted på gruppetur med hele 1.Kokkedal, hvor spejderne fik prøvet 
natløb, samarbejdsøvelser og lave underholdning til aftenlejrbål. Til årets juniordivi var 7 juniorer 
med til at vise hvor gode 1.Kokkedal er til at slå telte op, bygge lejrplads og generelt hvor 
forberedte vi var til Spejdernes Lejr 2022. Inden lejren nåede vi også at tage mærket 
Raftebygger, så vi var helt klar til de store konstruktioner, og havde besnøringer og knub helt 
under huden.  

Spejdernes Lejr 2022 var årets helt store sommerlejr, 6 juniorer var med gruppen, og 32.000 andre 
spejdere fra hele verdenen på lejr i Hedeland. Vi var til de store lejrbål, i escaperoom, på natteløb 
(alene!), ude at klatre i træer og i Roskilde Domkirke. Desuden kom spejderne i den lokale avis, 
med en fin artikel og billede. 
 
  



 

Efter sommerferien rykkede endnu flere spejdere 
op, og vi måtte desværre sende to spejdere 
videre til troppen.  
Vi er vi 12 juniorer, og i efteråret har vi blandt andet 
arbejdet med samarbejde og taget mærket Den 
Gode Patrulje, hvor hver patrulje skulle opfinde et 
spil, så de kunne lære hinanden bedre at kende.  
Vi har også nået at tage bålmærket, så næsten alle nu 
med sikkerhed ved, at de kan tænde et bål med maks to 
tændstikker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desuden har vi været på Novemberdag og hjælpe en professor, samt på juletur med minierne, 
hvor vi julehyggede på løb i skoven, kastede med snebolde, stod på ski, lavede julekugler og 
dekorationer og generelt hyggede os en masse.  

 

Vi juniorledere glæder os til det nye år, 
med en masse nye oplevelser med 
spejderne. Blandt andet får vi 3 
klanspejdere med som hjælpere til de 
ugentlige møder, så vi kan lave endnu 
flere sjove møder.  



 

 

 

 

 

Troppens årsberetning 

Ikke modtaget beretningsbidrag. 

 



Klanens beretning 2022 – ”Røgvennernes nytårstale”  

Året har budt på mange dage med de røgede venner. Årets første arrangement var gruppeturen med 

resten af gruppen. Her stod røgvennerne for et aftenløb for både juniorerne og troppen, som blev 

afviklet fredag aften. Her havde klanen sørget for seks poster på området, der tilsammen løste en 

gåde. Derudover sad klanen også på post på det store løb lørdag, og sørgede for god stemning og 

hygge i skoven. Der skal lyde en stor tak til hele gruppen for en dejlig gruppetur.  

I påsken pakkede vi taskerne og tog østpå til Söderåsens 

nationalpark, på den årlige vandretur. Denne tur bød på 

bakker, ømme fødder og godt selskab. Her fik vi en rigtig 

føling med friluftslivet, og kom hinanden ved på en måde 

man sjældent oplever til de almindelige møder. Jeg 

ønsker at give min dybfølte tak til alle de skønne 

mennesker der var med til at gøre denne tur på åsen helt 

speciel.  

I starten af juni var røgvennerne 

ude igen. Denne gang i en noget anden rolle end vi var vandt til. Dagen stod 

på oprydning efter en personalefest på Fredtoften. Vi samlede affald, 

tjekkede at toiletterne var klar til afhentning, og brugte en dag i smukke 

omgivelser. Det var en stor fornøjelse at hygge om opgaven, som mange 

nok ville synes var en sur en af slagsen. En hyggelig formiddag i solen. 

Tusind tak til alle involverede, både røgvenner og koordinatorer.  

Årets sommerlejr gik til Hedeland 

naturpark sammen med alle de danske 

spejderkorps. Røgvennerne var både repræsenteret, som frivillige, 

i forlejren og efterlejren. Derudover var vi 11 røgvenner afsted på 

lejren som deltagere. Vi havde en fantastisk uge med en masse 

skønne oplevelser. Foruden lejrens planlagte aktiviteter, og 

lejrlivets forunderlige stemning, nød røgvennerne også hinandens 

selskab med en tur i Tivoli fredag aften på lejren. Her hørte vi en 

genial Birthe Kjær koncert, som bragte stor jubel blandt røgens 

venner. Blandt store hits som ”den knald røde gummibåd” og ”vi 

maler byen rød”, vuggede vi også til tonerne af et medley, med 

grandprix-vindere fra 80’erne. En alt i alt magisk aften, og der skal 

lyde en stor tak til alle der var med til at få ideen, og alle dem der 

gjorde den aften fuldstændig magisk.  

Ud over røgvennerne var vores elskede maskot også med på Spejdernes Lejr 2022. Næbdyret Perry 

var igen i år med os på sommerlejr, og har skrevet en finurlig dagbog fra store dele af lejren. Denne 

kan findes på vores Instagram @roeg.vennerne.  

Foruden de ovenstående arrangementer har klanen også holdt kollektiv i år. Her flyttede vi en uge 

ned i hytten, hvorfra vi passede vores respektive hverdage, med skole, arbejde og studie i rå mængder. 



Foruden hverdagens ræs var der også god tid til hygge og god mad. Der 

skal lyde en udbredt tak til de røgvenner der var med på årets kollektiv, 

som gjorde det til en hyggelig og helt uforglemmelig uge. Perry var 

naturligvis også med på kollektiv, der er dog ikke ført dagbog fra dette. 

Der skal i den forbindelse lyde en dybfølt undskyldning fra mig. Det er 

så afgjort min fejl.  

De mange arrangementer kunne ikke stå selvstændigt i en nytårstale som 

denne, for der ligger så meget bagved. I år er møderne primært gået med 

at istandsætte vores allesammen andet hjem, nemlig vores elskede 

klanlokale. Vi er ikke helt i mål, og jeg glæder mig til at se den videre 

udvikling med det dejlige lokale. Derudover har vi også påbegyndt et projekt på førstesalen i hytten. 

Her er drømmen at lave et ekstra lokale til glæde for hele gruppen. Dette projekt glæder jeg mig 

naturligvis også meget til at følge i 2023.  

Røgvennerne har også holdt diverse filmaftner samt madlavningsaftner i årets løb. Disse er ikke 

nedskrevet noget sted, og jeg har derfor ikke mulighed for at gøre dem til en del af beretningen. Dog 

synes jeg de skulle nævnes, da det er disse aftner hvor klanen på mange måder hygger mest.  

Jeg har svært ved at fatte, hvor året er blevet af. Jeg synes, at det er gået så hurtigt. 

Meget har ændret sig i den tid; men ikke kærligheden til røgvennerne og ikke kærligheden til gruppen. 

Måtte vi alle få et godt nyt år! 

GUD BEVARE DANMARK 


