
Adresseliste 

Gruppeleder 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Mikro og mini  

Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg              55 37 19 47 
Erik Hansen Haminavej 15B, 4760 Vordingborg 55 34 39 78 
Anders Christensen Nyråd Hovedgade 30 D, 4760 Vo. 25 14 43 88 

Junior og Trop  

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 
Fie Sørensen Manøvej 100 1.th. 4700 Næstved 22 14 69 23 
Mette Christiansen Æblevænget 7, 4760 Vordingborg 55 37 68 01 

Senior  

Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg 55 37 35 31 

Bestyrelsen  

Formand Susanne Roesdahl, Kærmindevej 14, 4760 Vo   55 37 10 22 
Kasserer Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44. 4760 Vo.   55 37 30 56 
Forælder Christina Præstegaard, Chr. Winthersvej 11, 4760 Vo. 
Ung Sidsel Petersen Lysalleen 458, 4000 Roskilde   28 78 32 45 
Ung Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg   55 37 35 31 
Ung Fie Sørensen, Manøvej 100, 1 th. 4700 Næstved, 22 14 69 23 
Leder  Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.    25 14 43 88 
leder Helle Brintow Amalievej 8, 4760 Vordingborg   55 37 19 47 
Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo.    55 37 68 01 

Revisor og revisor supp.  
Revisor Anders Ørregaard, Orevej 163. 4760 Vo.   55 37 49 08 
Revisor suppleant Erik Nissen, Riddergade 25, 4760 Vo.  55 34 58  32  

Hytte og materialeudvalg  
Forælder Alice Blichert Hansen Elmealle 55. 4760 Vo.   55 37 60 93 
Forælder Niels Larsen, Smedestræde 3, 4760 Vo.   23 81 95 61 
Leder Mette Christiansen, Æblevænget 7, 4760 Vo.   55 37 68 01 

Indtjeningsudvalg  
Ung Fie Sørensen Parkvej 105 D. st. 4. 4700  22 14 69 23 
Forælder Nanna Popp, Bjerremarksvej 35, 4760  55 37 03 38 
Leder Anders Christensen, Nyråd Hovedgade 30 D.  25 14 43 88 
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DEADLINE 

Indlæg sendes til gruppeleder Mette Christiansen på  

mette@nyraad.net senest d. 22. maj 2007 

Hilsner fra gruppeleder: 

Der kom kr. 336,50  ind på Tænkedagen. Disse penge sendes videre 

til spejderarbejdet i BHUTAN. TAK til jer alle. 

 

Velkommen til Christina Præstegaard i bestyrelsen og tusind tak for 

deltagelsen i bestyrelsen i den forgangne periode til Nanna Popp —

Vi er glade for at du fortsætter i indtjeningsudvalget! 

 

Vi 21 spejdere og ledere, der deltager på divisionssommerlejren fra 

Sjølund. Samlet bliver vi nok små 200 spejdere ved Dehnshytten i 

uge 29. 

 

Vi har haft nogle gode ture (video og spejdertræf) her på det sidste. 

Det er dejligt at komme på tur så husk at tilmelde jer til gruppeturen 

i april! 

  

Side 7 

Hytte- og materialeudvalg fortsætter uændret: Alice Blichert Hansen, Niels Larsen og 

Mette Christiansen. 

Indtjeningsudvalget forsætter uændret: Anders Christensen, Fie Sørensen, Nanna Popp 

Ledergruppeudvalg: Alle ledere – fortsætter uændret. 

 

8. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet 

         Majbritt Olsen og Mette Christiansen blev valgt  

 

9.      Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet 

Ole Hadsbjerg, Helle Brintow, Anders Christensen, Fie Sørensen og Mette Christiansen 
blev valgt. 

 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Anders Ørregaard blev genvalgt som revisor og Erik Nissen som revisorsuppleant 
 

11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

 

Mette Christiansen orienterede om det armbånd, som alle spejderne havde fået og skulle 

bære på den officielle tænkedag, den 22. februar 2007. 
 

Ligeledes orienterede hun om de fællesaktiviteter, som var knyttet til 100-års jubilæet, 

herunder at alle spejdere i hele verden den 1. august skal samles områdevis og se solen 
stå op, at der den 25. august vil være et fællesarrangement i Roskilde for alle spejdere i 

hele landet, og en Bon Bon event i september, som vil gå ud på at samle 100.000 kr. pr. 

kommune til et projekt i Angola. 
 

Divisionssommerlejren vil blive afholdt ved Dehnshytten i uge 29, og der forventes at 

deltage 2-300 spejdere. 
 

12. Evt. 

 

Herefter sluttede Grupperådsmødet, som efter indtagelsen af lækkert selvsmurt 
smørrebrød gik over i Tænkedag, hvor Mette Christiansen fortalte et eventyr fra Bhutan, 

hvorefter alle gav deres bidrag til andre børn/spejdere, der har behov i vores nye 

Tænkedagsprojekter i Bhutan. 
 

 

Nanna Popp 

 

---------------------------- 

Dirigent Ole Hadsbjerg 
 

--------------------------------- 

Formand Susanne Roesdahl 
 

 

SJØLUND KOKS DDS 

Grupperådsmøde 
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Mødet blev afholdt i henhold til den udsendte dagsorden. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Ole Hadsbjerg blev valgt til dirigent og Nanna Popp som referent. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

Beretningerne var vedlagt indkaldelsen.  Der var på mødet ingen spørgsmål til disse, 

hvorfor de blev godkendt. 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2006 og status 

Regnskabet blev godkendt med en kommentar om, at det var et flot resultat. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

5. Gruppens fremtid 

Gruppeleder Mette Christiansen orienterede om planerne for året, hvor især kan nævnes, 

at konceptet med månedlige fællesmøder fortsættes, ligesom 100-års jubilæet vil sætte 

sit præg på gruppens arbejde.  Der vil blive fokuseret på, at alle – ved at deltage i 

forskellige aktiviteter og konkurrencer – opnår 100 års mærket.   

 

Der blev kommenteret, at det generelt er et godt spejderarbejde, der bliver gjort, men at 
der er en bekymring for, om spejderne og spejderlivet er synlige nok til at ’indfange’ 

nye medlemmer.  Der blev diskuteret, hvorledes man kan sikre, at potentielle 

interesserede fanger signalerne.  Som ledersituationen er p.t., er denne dog en 
begrænsende faktor for gruppens størrelse.  Det er vigtigt, at der er ledere nok for især 

de mindre spejdere, så de ikke springer fra. 

 
Budget 2007 - 2010 

Budgettet for 2007 og de efterfølgende 3 år blev præsenteret. 

Budgettet for 2007 blev endeligt godkendt (2. godkendelse). 
Budgettet for 2008 blev ligeledes godkendt (1. godkendelse).  

Den allerede sidste år vedtagne kontingentstigning blev endeligt godkendt. 

 

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Det blev besluttet at forsætte med 3+3+3 modellen, som betyder, at der er 3 forældre, 3 

unge og 3 ledere i bestyrelsen. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Forældre: Kasserer Ole Hadsbjerg var på valg, og blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 
Nanna Popp ønskede ikke genvalg .Christina Præstegaard blev valgt til ny 

forældrerepræsentant i bestyrelsen 

Unge: Fie Sørensen blev valgt for en ny 2-årig periode. 
Ledere: Anders Christensen blev valgt for en ny 2-årig periode. 

 Grupperådsmøde   

Side 3 

 

 

 

11. april: Fælles møde kl. 18—20 

Emne: 1. hjælp ved hytten. 

 

23. april: Sct. Georgsdag kl. 06.00 (se seddel) 

 

28.—29. april: Gruppetur til Dehnshytten.  

(se løs indbydelse og husk tilmelding) 

 

5. og 6. maj: Loppetorv i Vordingborg Hallen 

Gilderne vil gerne have frivillige hjælpere, se 

seddel 

 

7. maj: Fælles møde kl. 18—20 

Vi mødes derude ved shelteren 

Emne: Natur ved Dehnshytten 

 

13. juni: Fælles afslutning med forældre ved 

vores egen hytte kl. 18—20 
 

 
 

SJØLUND KOKS DDS 

Fælles program 
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Mikro og mini 

Kære Minier 
Så gik de første måneder hvor i måtte trækkes med os fra 

mikrogrenen, og ved i hvad, det har i klaret godt. Altid i godt humør og klar til nye op-

gaver. Vi har sagt farvel til Julie som er flyttet fra byen så patruljen er nu på 3 raske 

piger, i må se at lokke nogle veninder med. 

Jeg var glad for at se jer alle 3 til vores vidionat hvor nogle sov mere end andre, men i 

måtte ned og sove alle 3 (det måtte alle de andre også). Næste tur bliver vores gruppetur 

hvor jeg håber i kommer. I skal alle tre med på sommerlejr og til den tid er Sidsel kom-

met hjem fra Færøerne og er jeres leder igen. 

I har nu samlet de første 35 point af de 100 i skal bruge til 100 års mærket, så i er godt 

på vej. Sophia har også nået at få sit knivbevis, men jeg tror nu jeg sender bud efter 

Henrik en gang mere til at overhøre jer alle 3 i reglerne, for det er vigtigt i ikke glemmer 

dem.  

 

Spejderhilsen Helle. 

 

Hej Mikroer. 
Vi er så glade i mikrogrenen, for vi har fået et par nye piger så nu er vi 4 piger og måske 

en mere på vej. Vi har desværre måttet sige farvel til Mike, vi er nu 3 drenge. 

Mikroerne vi har lige nu, er rigtig gode til at lege især fri leg er i høj kurs. Det kniber 

lidt mere med at løse de opgaver, man stilles over for. For faste rammer er ikke lige 

sagen. Vi tror det måske er fordi vi har mange små så vi regner med det bliver bedre 

med tiden.  

Der er 5 mikroer der skal med på sommerlejr, det er rigtig godt. 

 

Spejderhilsen. 

Erik, Anders og Helle. 

 

Program for mikro og mini. 
11/4 Fællesmøde 

16/4 Skattejagt efter kort (100 år) (mikro med leder, mini går alene) 

23/4 Sct. Georgsdag kl. 06.00 før skole (ikke møde aften) 

28 – 29/4 Gruppetur TILMELDING PÅ VEJ 

30/4 Skovtur med sporløb (100 år) Mini laver løb til mikro 

7/5  Fællesmøde 

14/5 Strandtur naturkimsleg (100 år) vi mødes ved fyret på Ore 

21/5 Bål, snobrød (100 år) mini tænder først bålet 

28/5 Pinse 

4/6   Patruljeleg, (100 år) evt. sammen med Kong Volmer 

13/6 Fællesmøde – sommerafslutning 

 

UGE 29 SOMMERLEJR. 

Husk hver gang praktisk tøj og fodtøj 

  

Side 5 

Program:  
28. marts: 100 års mærket 

 

04. april: påskeferie 

11. april: Fællesmøde med 1. hjælp ved vores hytte 

18. april: 100 års mærket 

25. april: 100 års mærket 

23. april: Sct. Georgsdag kl. 6 ved hytten (om morgenen) 

28.—29. april: Gruppetur til Dehnshytten  

                        (se indbydelse på særskilt seddel) 

29. april: bliver Stine og Karen konfirmeret. Foreløbigt tillykke! 

 

07. maj: Fælles møde ved Dehnshytten kl. 18. 

              Emne: Naturen 

09. maj: Møde rykket til fælles møde  

16. maj: 100 års mærket  

23. maj: 100 års mærket (2. rate betales til sommerlejr) 

30. maj: 100 års mærket 

 

06. juni: Vi pakker til sommerlejr og hygger 

13. juni: fælles afslutning med forældre ved vores hytte 

Uge 29: sommerlejr ved Dehnshytten (er du tilmeldt?) 

15. august: fælles start 

25. august: Reload 07 i Roskilde ( Indbydelse kommer snart og tilmelding skal 

ske inden 1. juni— det er for alle spejdere i DK —et 100 års arrangement ) 

 

Hej Juniorer og Storspejdere 
På alle møder, hvor der står 100 års mærket, arbejder vi videre med emnerne 

indenfor 100 års mærket, for at tjene de 100 point som mærket koster. I 

arbejder godt og skal vi være enige om at vi skal nå længere end de 50 point før 

ferien? På gruppeturen vil vi arbejde med bål, mad og drama, så husk at komme 

med!  

Spejderhilsen 

Majbritt, Fie og Mette 

 

Vi sender her— fra alle spejdere og ledere— også en stor 

hilsen til Anna, der har været sygemeldt et stykke tid. Vi 

ønsker dig rigtig god bedring og håber at du snart kommer 

tilbage! 

SJØLUND KOKS DDS 

Junior og Trop 


