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Side 2 

Indholdsfortegnelse: 



  

Kære spejdere og forældre i Sjølund 
 
 
 

Vi indbyder til Grupperådsmøde i hytten mandag  
d. 18. februar 2019 kl. 18—20 
 
 
 
 
 
 
 
Grupperådsmøde er gruppens generalforsamling hvor vi 
blandt andet godkender det vedhæftede regnskab og vælger 
medlemmer til bestyrelsen. Interesserede forældre må me-
get gerne kontakte Claus eller Mette inden mødet- se tlf.nr. 
på side 20. Vi bestræber os altid på at finde interesserede 
forældre inden mødet.  
 
Efter mødet byder vi på et lettere traktement. Prisen for pøl-
sebordet er 20 kr. pr. voksen, som betales når vi spiser. 
 
Det er vigtigt for gruppens virke, at så mange som muligt mø-
der op, så vi glæder os til at se jer alle. Aftenen slutter senest 
kl. 20. 
 

Med venlig Spejderhilsen Bestyrelsen i Sjølund 
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Dagsorden for Grupperådsmødet 2019 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.  
Beretningerne er en del af dette hæfte, så dette punkt er beregnet til eventuel-
le spørgsmål og kommentarer til beretningerne. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab for år 2018 med tilhørende status til godkendelse. 
Se regnskab andet steds i dette hæfte. 
 
4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag bedes fremsendt på mail til Formand Claus Hemmingsen på 
Claus@orehoj.dk. Claus kan kontaktes på tlf. 42924001 ved spørgsmål.  
Forslag skal være fremsendt senest den 4. februar 2019 
 
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2019 
II. Grupperådets beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde, mv. 
III. Anden godkendelse af gruppens budget for indeværende år, herunder 

fastsættelse af kontingent som bestyrelsen foreslår uændret som neden-
for beskrevet, samt første godkendelse af budget for 2020.   

     kontingent inklusive lodseddelsalg 2018: 
- 1100 kr. (800 kr. for familiespejd) som betales i 2 rater. Forældre til spejdere kan ved 

at acceptere deltagelse i salg af lodsedler, opnå en rabat på årskontingentet på kr. 
250 som fratrækkes på 2. kontingent rate. Det er en forudsætning for opnåelse af 
rabat, at man påtager sig at sælge et antal lodsedler (15-20 stk pr. spejder), og at 
pengene afregnes i løbet af 4 uger fra salgsstart. Såfremt man returnerer usolgte 
lodsedler, er man ikke berettiget til kontingent-rabatten. Mindste kontingent indbe-
taling er under alle omstændigheder kr. 75.   

 
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 
14. Bestyrelsen foreslår, at vi følger korpsets minimums tal for bestyrelses -
antal på min. 6 personer.  Dvs.: formand, kasserer, en forældre mere og derud-
over 3 ledere/unge inklusive gruppeleder. Til orientering vælges man for 2 år. 
Under punktet gives der en kort orientering om arbejdsopgaver.  
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7. Valg til bestyrelsen af: (alle valg er gældende for 2 år) 
 
Forældre: 
1. Formand Claus Hemmingsen er valgt i 2018 
2. Kasserer Michael Rasmussen er valgt i 2017. Michael er ikke villig til genvalg. 
3. Mikkel Kjellberg er valgt i 2017.  Mikkel er ikke villig til genvalg. 
4. Christian Rasmussen er valgt i 2017. Christian er villig til genvalg. 
 
Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2018. 
Ole Hadsbjerg er valgt i 2017. Ole er villig til genvalg. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2018. 
 
8. Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet.  
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet.  
 
9. Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 
Bestyrelsen fremkommer med forslag på mødet. 
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant        
Bestyrelsen foreslår Ragner Ekmann Webler som revisor og Rikke Frank som 
suppleant.  
 
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50,  
     
12. Evt.   
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Udviklingsplan for 2019 og frem 
 

Mål:  

En gruppe, der vækst er med god holdånd, med gang i den, med fællesskab og med glæde. Gruppen 
består af 4 parter – spejdere, forældre, støttegrupper og ledere. 

Underlæggende mål: Vi vil gerne være 60 spejdere, min 5 spejdere pr gren. For at opnå det mål skal 
vi sørge for, at der er 2 ledere til hver gren, og gerne en ung spejder i de yngste grene.  

 

Metoder: 

Spejdere: 

· de store spejdere og lederne på spejdernes Ø 

· Spejdernes lejr 2022 

· de store= store oplevelser! 

· Oplevelser i fællesskab, for hele gruppen 

· Synlighed og deltagelse på lokale arrangementer 

· Fortsat fokus på overgange mellem grenene og på oprykning 

Forældre: 

· Forældre/spejder møde med spisning 

· Forældre overnatning 

· Fortsat god/aktiv bestyrelse 

· Reklame på skole intra i februar 

       Øget fokus på dialog med forældrene 

· Overskuelighed via programmer, der forklarer  målet med programmet. 

· Klarhed over rød tråd og nye aktiviteter i den nye gren i forhold til oprykning. 

Ledere: 

· Holdånd og fællesskab 

· Lederweekend (socialt og fagligt) 

· Overskuelighed på faste arrangementer 

· Ledersamtaler løbende efter behov 

Støttegrupper/vores netværk:  

· Forældrehjælpere  

· Gruppehjælpere  

· Sct. Georgsgilderne, BUS, FDF, Præstø DDS, Kong Volmer, Søspejderne, m.fl.  
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Årsberetning for bestyrelsen i Sjølund. 
 
Året 2018 var et godt år, endnu engang har der været gode rammer for spejder  
aktiviteter for børn og unge i Sjølund gruppe 

 
I maj måned deltog vi, sammen med næsten alle andre spejdergrupper i  
Vordingborg kommune i et opgave for kommunen med omdeling af deres blå 
kort. Det var en opgave der viste at vi arbejder godt sammen med de andre  
gruppe på tværs af korps og samtidigt var det med til en god indtjening for  
gruppen. 
 
I juni deltog vi i Stafet for livet i Vordingborg, i år med endnu flere deltagere både 
på banen og ved bålet. Det er fantastisk at så mange vil deltage for at støtte den 
gode sag. 
Vi deltager igen i 2019 og håber på at endnu flere vil deltage. 
 
I 2018 har vi igen været heldige at modtage gaver som støtter vores gruppe, så 
stor tak til Sct. Georgs gilderne, Kirkeligt Ungdomsarbejde & Vordingborg festuge 
dette er med til at give mulighed for at sende vores spejdere afsted på ture og 
kurser, samt indkøbe nyt grej. Husk endelige at støtte deres sager også, det  
kommer tilbage til os. 
 
Her ved indgangen af 2019 kommer der til at ske lidt ændringer i bestyrelsen,  
Michael, vores kasserer gennem de seneste år genopstiller ikke til posten igen og 
ligeledes genopstiller Mikkel heller ikke til bestyrelsen for den kommende  
periode. Vi skal derfor have fundet nye personer til disse poster. Vi håber andre 
er klar til at byde ind med lidt tid for at støtte op om fællesskabet. Der er valg til 
dette ved grupperådsmødet. 
Vi takker både Michael og Mikkel for deres hjælp de seneste år. 
 
Slutteligt vil jeg ønske alle et godt 2019 og håber på at se rigtig mange af Jer til 
arrangementer og ved spejderaktiviteter resten af året. Og samtidigt sende en 
kæmpe tak og ros til alle de frivillige ledere i gruppen der skaber rammerne for 
gode oplevelser for vores børn og unge. 
 
Venlig hilsen 
 
Claus Hemmingsen  
Formand  
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Beretning fra gruppeleder for året 2018 
 

Igen et godt og dejligt år er gået … 
 
Gruppeturen måtte jeg springe over pga konfirmation, men de andre havde en god tur i 
Leonora Christines fodspor i Maribo, jeg har hørt fra flere at det var en rigtig god tur!  
 
Sommerlejren:  igen en dejlig sommerlejr med fælles ramme i Nykøbing ved en kirke og 
med besøg på Middelaldercenteret som var så fantastisk et sted. Tema  var selvfølgelig 
middelalder og vi måtte jo ændre på flere ting da der var tørke og bål derfor var udelukket. 
Heldigvis havde vi et fint køkken til rådighed. En totalt dejlig varm sommeroplevelse. 
 
Fælles arrangementer har der været mange af: Nytårskur med velkomst ved døren, trylle-
kunstner og højtidelighed. Sct. Georgsdag, som er vores ganske særlige spejder-højtidsdag , 
hvor vi lytter til budskabet fra spejdercheferne og selv siger ja til at holde spejderloven. Fæl-
les sommerafslutning og start derefter. Oprykning med besøg af Sct. George der modtager 
gaver fra de spejdere der rykker op. Sikke en fantasi, der ligger i disse gaver.  Og derudover 
Stafetten, mm.  
 
Familiespejd fortsætter med lørdagsmøder engang om måneden og de er blevet flere og 
der er en rigtig god stemning omkring dem. Flere af dem deltog også i den fælles juleafslut-
ning. Dejligt at se.  
 
Og når jeg nu har nævnt 1 gren specifikt, vil jeg også fremhæve mikro, mini, junior og trop: 
de gør det alle, ledere og spejdere super godt!!! 
Til slut: speciel tak til bestyrelse og ledere for jeres store indsats! Tusind tak! 
 

Stor og kærlig Spejderhilsen til jer alle fra  
  

Gruppeleder Mette Høgh Christiansen, januar 2019 
 

PS: Nu skal vi i gang med at kigge på den røde tråd og de nye mærker og vores udviklings-
plan, hvordan kan det hele hænge sammen? 
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Beretning  fra Familiespejd 2018: 
I dette år har vi også været 4 spejdere, men der er dog kommet en ny til, og en der er ryk-
ket op til micro spejder hos Christina. Så der er 3 familier hvor deres forældre er gamle 
spenderer/er det stadig og så en familie som er mere nye i faget. Men det går rigtigt godt 
og alle samarbejdet rigtigt godt. 
Jeg har prøvet at være meget fokuseret på hvilke dage de andre bedst kan og derfor er det 
blevet til de lørdage i ulige uger, således at vi sikre at der er så mange der kan komme hver 
gang. Så er det hele også lidt sjovere. 
Vi har måtte aflyse nogle tider, da familierne var blevet forhindret. Vi prøver ellers at høre 
dem ad om de datoer passer. 
Vi tænder stadig op i bålet, det giver nemlig vores dejlige familiespejdere muligheden for at 
blive fortrolig med ild. De henter brænde, forældrene for dem delt ud i mindre stykker, og 
så er de med til at stable bålet op, og de skiftes til at tænde ild i det sammen med deres 
mor/far.  
Vi har nogle ting vi gentager men vi prøver også at komme på nye ideer. Så vi har lavet lan-
terner af dåser, raketter af plastflasker, samlet kastanjer og lavet dyr/figurer, tur i skoven 
og få udforsket vores sanser. Det var lige noget for dem. Raketterne er nok en ting vi vil lave 
igen, da det var så fedt, og forældrene levede sig ligeså meget ind i det som spejderne.  
Derudover har vi også deltaget i divisionsturneringen i marts og økseløb i september. Vi var 
med på sommerlejr.  
Det var en blæsende og kold Divisionsturnering. Det var lidt usikkert om vi kom afsted, da 
der var kommet rigtigt meget sne i Vordingborg, men i Næstved var der intet.  
Økseløbet blev til en fædretur. Det syntes Jacob at det var rigtigt fedt og det gav noget sam-
menhold iblandt fædrene.  
Sommerlejr var rigtig hyggelig og det var rart at spejderne også får set de andre ledere og 
spejdere fra de andre grene. Men vi skal arbejde på forventningsafstemning på turene, da 
vi har forældre der er spejdere, og de vil gerne deltage mere og have en rolle, så det skal 
bare udnyttes på den gode måde. 
Der kan mærkes at spejderne begynder at kende hinanden og de åbner sig meget mere op. 
Nu skal der ses seje bluser og høres historier fra deres hverdag. Det er så dejligt at få de op-
levelser og se spejderne udvikle sig.  
Vi holder fast i at hejse flaget og de er begyndt at deltage aktivt i de faste ting. Vi bestræber 
os meget på at holde tidsplanen, men mellem 11.30 og 12.00 plejer vi at blive færdig. Der 
skal jo også lige ryddes op efter en aktivitet.  
Som altid er der plads til flere dejlige spejdere. Vi glæder os til et spændende nyt år 2019, 
hvor vi også skal deltage på forskellige løb, og vi skal med på gruppetur.  
 
Spejderhilsen Jane og Jacob 
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Årsberetning for mikrogrenen 2018 
 

Vi ser tilbage på 2018, som et super godt spejde år i Mikro-grenen. Spejderåret har været aktivt og spæn-
dende med mange gode udfordringer for os alle og altid med stor tilslutning til alle arrangementer. 
 
Vi startede året med at være sammen med minierne og Lisbeth frem til oprykningen. Nu er vi 4 mikroer i 
mikro-grenen og vil vel meget gerne være flere og der kommer helt sikker flere hen over foråret. På ledersi-
den er vi Signe, Julie og Christina. Vi fortsætter det gode teamwork, og forventer mange sjove timer sam-
men, både ledere og spejdere. Vi vil tage fat på de nye mærker, men vil dog stadig arbejde med de gamle 
mærker, da der er forskelligt indhold.  
 
Mikroerne har mødt og løst mange spejderopgaver. Vi har taget sundheds-mærket i løbet af året. Vi tager 
naturmærket og bruger naturen hele året igennem. Vi ser årstidens forandringer og meget mere. Vi er vilde 
med at tage klar dig selv mærket, og nyder alt det vi kan selv. 5 km mærket er en selvfølge for os, vi har en 
rigtig god tur rundt Oringepynten. Lige nu er vi i gang med vinter aktiviteter og arbejder med Cirkusartist-
mærket som vi kombinerer med sang, leg og drama mærket. Og er der sne griber vi muligheden og kælke i 
mørket. Vi øver at have aktiviteter også i mørket, hvor vi bruger vores sanser, det giver andre oplevelser. Vi 
laver vinterbål, appelsinlygter og snelygter. Som en blivende aktivitet maler vi bestikposer, da det gør det 
nemmere for alle at holde styr på bestikket, når vi er på ture. Fællesmøderne som vi har ca. en gang om 
måneden, er meget spændende, der er vi sammen med alle spejder i gruppen. Det er lærerigt at se og være 
med, til det de store laver.  
 
Vi havde en dejlig gruppetur til Maribo, hvor vi havde lånt spejderhytten. Vi fulgte Leonora Christinas fod-
spor. Vi legede og lavede sysler som de gjorde på den tid i Middelalderen, ja vi spiste også som de gjorde. Vi 
fik spareribs og groft brød og hvidtøl og øllebrød med flødeskum og æggesnaps. 
 
Igen var vi også en del af Vordingborgs vanduge, dog var det flyttet til uge 24, hvor vi havde spejdermøde 
på stranden, med strandaktiviteter. Det var koldt og meget blæsende. 
 
Vi havde en varm og tør sommerlejr uden bål, da der var afbrændingsforbud. Vi var ved Engmose gruppens 
hytte i Sundby. Vi gik til Middelaldercenteret og var der hele dagen og blev hentet af forældrene der. 
 
Økseløbet som blev afholdt i Lundby som en Gjøngefærd sammen med alle de andre spejdere og FDF’er fra 
vores kommune. 
 
Vi startede efter sommerferien med oprykningen, hvor vi fik sagt farvel til de gamle Mikroer, der nu skulle 
være Minier. En god aften med kreative gaver og grænseoverskridende pindemadder. Vi er også begyndt at 
mærke at vi nu får nye mikroer fra vores familiespejder-gren, det er dejligt at få disse unge spejdere med.  
 
Weekenden efter lige op til efterårsferien, havde vi overnatningsturen i Sjølundhytten. Dette er en øve tur 
for vores nye Mikroer. Her øver vi at have styr på vores egne ting, at hjælpe hinanden og selv vaske op. Alle 
var med til at planlægge overnatningen til mindst detalje. Vi bestemmer selv og med demokratisk afstem-
ning fik vi valgt ”nøglehuls” menuen. Vi havde en god overnatningstur og gløder os til næstegang hvor vi 
kobler et nyt mærke på. 
 
Mikro/minitræf blev afholdt på Kulsbjergskole - Vintersbølle, hvor vi var med Troldemanden fra OZ. Der var 
mange gode poster og opgaver for dagen, vi skulle blandt andet lave trylledrik. Vi var sammen alle vores 
spejdervenner i Svend Gønges Division. Vi kunne genkende mange fra sidst og der var også nye med. Søn-
dagen bød på sne da vi stod op. 
 
Vi ser nu frem til et nyt og spændende spejder år, hvor vi allerede nu glæder os til Gruppeturen, hvor vi helt 
sikkert skal med. 
  
Årets spejderberetning  
Signe, Julie og Christina  
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Beretning for MINI 2018  
  

Vi har ikke haft nogle minier i det første halve år i 2018, så jeg har hjulpet til hos mikroerne. 
Efter sommerferien var der oprykning og så fik vi 8 minier op, det var dejligt. 
Vi havde gruppesommerlejr i Sundby hvor vi lånte en dejlig grund, desværre var der 
afbrændings forbud,så det var faktisk den første sommerlejr hvor vi ikke havde bål, det var 
mærkeligt, men vejret var fantastisk og vi havde en dejlig sommerlejr, hvor vi blandt andet 
besøgte middelalder centeret. 
Der var økseløb d.1-2 sep. og det var første gang de nye minier skulle ud på egen hånd og 
det klarede de fint. 
Så har de været på mikro-minitræf 27-28 okt. Det var koldt men fint vejr og så blev man lige 
vækket af alarmen på skolen, men de havde en dejlig weekend.  
Og så blev det jul og et nyt år begyndte. 
  
   Spejder hilsen Bo og Lisbeth   
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Beretning for Junior 2018 
 

I januar måned var vi på juniortræf og det havde temaet Dark sky, og foregik på Vintersbøl-
le skolen.  Mette måtte tage med spejderne da vi som ledere desværre var optaget andet 
steds. De havde en sjov tur og fik havregrød der ikke ville slippe skeen, og nogen snakkede i 
søvne. Det havde de det meget sjovt med. 
 
I februar måned havde vi igen kollektiv uge. Denne gang kendte spejderne rutinen, og de 
havde alle været med til at vælge hvad der skulle spises. Maden bestod af meget mere end 
fastfood, og det salat som spejderne ellers havde bestilt kunne de pludselig ikke spise, så 
det blev der lavet lidt sjov med. De lavede også den traditionelle film som de havde lavet 
året før. Der blev hygget og slappet af i soveposerne også om dagen. Som vi plejer sluttede 
vi turen af hos Mette, og nogen spejdere gik i et med Mettes dug. Det opdagede vi først se-
nere. 
 
Vi var selvfølgelig også igen i år med på gruppetur. Der denne gang gik til Maribo hvor vi var 
inde i domkirken og fik lov til helt ekstra ordinært at komme op på loftet og se det hele op-
pefra. Vi forsøgte at finde et berømt gravsted uden hel. Fru Sejersen skulle være begravet 
her. Temaet for n var at leve som i Leonora Christinas tid. Vi lavede lege, snittede klemmer, 
broderede, og besøgte et kloster. Aftensmaden bestod af øllebrød, samt revelsben. 
Turen derned og hjem foregik i tog det var sjovt og anderledes. 
 
I store bededags ferien havde vi igen juniorer med på PUF kursus. Her fik de endnu engang 
en oplevelse for livet, og det udfordrede dem også lidt. 
 
Vi deltog på stafet for livet, den 9-10 juni hvor vi fik gået en masse gode runder for den go-
de sags tjeneste. Der var opsat en bod hvor spejderne fik solgt lidt af deres aflagte tøj. ’ 
 
Til sidst stod året på fællessommerlejr med resten af gruppen. Vi var i Nykøbing Falster. 
Hvor vi besøgte middelaldercenteret. 
Årets udfordring på sommerlejren var i år at vi ikke måtte tænde bål. Så maden kunne hel-
digvis laves indendørs i et dejligt stort køkken. 
Vi nød varmen og plaskede med vand. Vi malede skjold, t shirts, og slappede ellers bare af 
og nød hinanden. Især i denne varme. 
 
Efter sommerferien måtte vi desværre sige farvel til alle vores juniorer, da alle rykkede op 
undtagen en, som valgte at stoppe herefter. 
 
I slutningen af september holdte vi PR arrangement og her startede der heldigvis en ny 
spejder, som har været med sammen med troppen resten af året 
 
 
Vi håber på at 2019 vil blive et år hvor vi får flere juniorer i grenen så vi igen kan holde reel-
le juniormøder 
 
 
Spejder hilsen Maria og Majbritt juniorlederne i Sjølund. 
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Beretning fra Troppen 2018 
 
Som en tradition startede vi vores år med nytårskur, hvor vi lejlighed for at øn-
ske hinanden et godt nytår. Midt i den allerværste sne, hvor jeg havde været 
nede og grave fri så I kunne komme i hytten, fik I afholdt kollektiv uge, og hvor 
er det dejligt at se hvor godt I klarer en uge i hytten uden voksen indblanding. 
Vores gruppetur gik denne gang til Maribo, et par dejlige hytter med masser af 
plads omkring. Det blev også et en tur til Maribo Domkirke, hvor vi fik en rund-
visning også på loftet over kirken, en spændende tur. 
Sommerlejren i år gik til Nykøbing F. og sommerens varme betød at al madlav-
ning udendørs og hygge ved bålet var noget vi vil kunne huske i mange år, da 
der forbud mod al åben ild. Afslutningen på sommerlejren bød på heik med 
overnatning i shelter ved Sortsø havn og Stubbekøbing havn, en tur hvor de 2 
seje spejdere der deltog i heiken var mandsopdækket af Bo og Ole, og vi alle 4 
nød turen. 
Efter sommerferien, har vi deltaget i Vanduge aktivtet, været på økseløb i 
Lundby hvor I fik en 3 plads, så sejt… I har deltaget i Natløbet som en fællespa-
trulje sammen med nogle spejdere fra Nykøbing. 
Igen i år har nogle af jer været på Plankursus, og brugt jeres efterårsferie til at 
tilegne ny viden om spejderarbejde og jer selv. 
Div. forløbsmærker og færdighedsmærker er blevet taget op og gennemført. 
Traditionen tro, sluttede vi med fælles juleafslutning, og lidt julehygge for os 
selv i december måned. 
 
Frederik og Ole 
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Adresseliste 
Gruppeleder 
Mette  Høgh C. Æblevænget 7, 4760 Vo. Tlf. 51 53 25 87 
Familiespejd 
Jane Rode, Skellet 28, 4760 Vo, tlf 20 76 52 45 
Jacob Rode, Skellet 28, 4760 Vo.  Tlf. 28 89 45 21 
Mikro   
Christina Præstegaard  Chr. Winthersvej 11. 4760 Vo.     50 54 30 20 
Julie Præstegaard 
Signe Christensen 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Bo Andersen 
Anders Danielsen 
Junior                                
Majbritt Olsen Kastrupvej 27, 4760 Vordingborg, tlf. 29 92 50 72 
Maria Nielsen, Algade  54c.2.tv. 4760 Vo, tlf. 42910970 
Trop 
Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44,  4760 Vordingborg     20 45 44 56  
Børge Frederiksen,  Olsbjergvej 107, 4760 Vo. tlf. 22 41 88 50 
 
Bestyrelsen  
Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001 
Kasserer Michael Rasmussen, Granvej 40, 4760, tlf.: 21635608 
Forælder Christian Rasmussen, Langetvej 12, 4760, tlf. 30335076 
Forælder Mikkel Kjellberg, Stubyvej 21, 4760, tlf.: 51947034 
Leder Majbritt Olsen, Kastrupvej 27, 4760, tlf: 29 92 50 72           
Leder  Ole Hadsbjerg, Københavnsvej 44, 4760 tlf. 20 45 44 56  
Leder Mette Høgh C. Æblevænget 7, 4760, tlf: 51 53 25 87 
Revisor og revisor supp.  
Revisor  Ragner Ekmann, Hammerichsvej 39, 4760, tlf: 40972523 
Revisor supp. Rikke Frank, Hulemosevej 21, 4760, tlf: 55375511   
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