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Side 2 

Indholdsfortegnelse: 



  

Kære spejdere og forældre i Sjølund 
 
 
 

Vi indbyder til Grupperådsmøde i hytten mandag  
d. 24. februar 2020 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.  
 
Samtidig vil der være fastelavn i Kong Volmers hytte.  
 
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 2020 
 

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 2019 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 14. februar 2020 
 
5. Væsentlige beslutninger om gruppen:  
I. Gruppens udviklingsplan for 2020 
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 i ny kontingent fra 2018, samt første godkendelse af budget 
for 2020.   

Kontingent 2017: 
- 840 kr. (540 kr. for familiespejd) som betales i 2 rater. Mindste kontingent indbeta-

ling er under alle omstændigheder kr. 75. 
Ny 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. Claus er villig til genvalg. 
2. Kasserer Christina Madsen er valgt i 2019.  
4. Christian Rasmussen er valgt i 2019.  
Ledere/Unge:  
Majbritt Olsen er valgt i 2018. Majbritt er villig til genvalg.  
Ole Hadsbjerg er valgt i 2019. 
Mette Høgh Christiansen er valgt i 2018. Mette er villig til genvalg. 
 
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  
 

Udviklingsplanen er blevet til gennem en proces på knap to år. I foråret 2019 blev der præ-
senteret et udkast til en ny udviklingsplan baseret på tusindvis af input fra spejdere og lede-
re fra hele Det Danske Spejderkorps. 
På korpsrådsmødet i november 2019 blev udviklingsplanen vedtaget med enkelte ændrin-
ger. Disse ændringer er nu blevet tilføjet, og den endelige udviklingsplan ligger nu klar. Ud-
viklingsplanen gælder for alle enheder i Det Danske Spejderkorps, og gælder for 2020-
2024 og er således også den plan som vi i Sjølund DDS vil arbejde med.  
 
 
Udviklingsplanen har fokus på fem temaer, som beskrives således: 
1. Modige børn og unge (hovedtema) 
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos os skal børn og unge få mod til at prøve nyt, 
mod til at være sig selv og mod på livet. 
  
2. Vildskab i naturen 
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi 
gøre begge dele. 
  
3. Bæredygtighed i børnehøjde 
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor vi 
træffer bæredygtige valg, og vi giver dem mulighed for selv at gøre en forskel for en bedre 
verden. 
  
4. Flere ledere 
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne ledere fortsat finder vores tilbud udviklende 
og meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige 
måder at være engageret på. 
  
5. Urban Scouting 

I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste man-
ge år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer, at en stor andel af 
børn og unge bliver spejdere. 
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Årsberetning for bestyrelsen i Sjølund 
  
 

Så kom vi ind i 2020, og kan se tilbage på endnu et dejligt år. 
 
Bestyrelsesåret startede med lidt udskiftning i bestyrelsen, vi fik vores nye kas-
serer Christina i gang. Det viste sig desværre noget svært at arbejde med ban-
ken vedr. de rette adgange, men vi er kommet i mål og Christina er kommet 
godt i gang. 
 
2018 sluttede af med et overskud, som vi besluttede at investerer i overdæk-
ningen og vi gik i gang med at søge diverse puljer og fonde. Heldet var med os, 
og Vordingborg kommune bidrog med 15.000 og Dansk ungdoms Fællesråd 
kom med yderligere 15.000, dette betød at det nu var 100% finansieret og 
overskuddet fra 2018 blev lagt i flise belægningen under det. Nu skal vi have 
etableret fast lys til de mørke aftener og rettet lidt fejl på det. 
 
Vi har i 2019 haft et par fællesspisninger hvor vi har lavet mad og inviteret til 
fælles hygge forældre og spejdere imellem. Det har været i pæn succes hvor vi 
har set mange glade mennesker. Planen er at fortsætte med dette i 2020, så 
hold øje med datoer. 
 
I uge 28 takkede vi ja til en opgave vi blev tilbudt fra netavisen Vordingborg.in 
med uddeling af visitkort under festugen, opgaven ændrede karakter til at bli-
ve uddeling i postkasser som passede lidt bedre til os, og med gode spejdere 
og forældres hjælp kom vi i mål med opgaven, som har bidraget positivt til 
økonomien i gruppen. Ligeledes har både. Sct. Georgs gilderne i Vordingborg 
og Kirkeligt ungdomsarbejde været gavmilde ved os i 2019. 
Økonomien er desværre lidt stram grundet få spejdere, så vi er til dels 
afhængige af diverse sponsorater og ekstra opgaver vi kan løbe op, og vi håber 
på fortsat forældre opbakning til disse aktiviteter i 2020 også. 
 
Igen i år vil vi rigtig gerne se nye forældre der gerne vil træde ind i bestyrelsen 
og være med til den daglige drift, og også unge spejdere. Så har i lyst til at bi-
drage på den ene eller anden måde må i endelig byde ind før eller under grup-
perådsmødet, eller komme med spørgsmål inden. 
 
På bestyrelsen vegne vil jeg sige tak til Spejdere, Spejderledere og forældre for 
et godt 2019 og håber vi ses meget i 2020 også. 
 
Claus Hemmingsen 
Formand 
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Beretning fra gruppeleder for året 2019 
 

Lederweekend foregår altid den første weekend i året, det er meget spænden-
de at rydde op og gøre hovedrent og holde ledermøde, spise og slutte med at 
spille diverse brætspil. Og så er det særdeles vigtigt for det gode sammenhold i 
gruppen.  
Nytårskur har hidtil været med en tryllekunstner. I ’20 bliver det anderledes  
og kommer til at handle om børns rettigheder. I 2019 havde vi besøg af Nylle, 
med hans kanin og mange gode ting, det var super godt.  
 
Fælles møder holder vi engang om måneden for at give spejdere og ledere op-
levelsen af at være flere sammen i diverse aldre. Gruppetur og fastelavn be-
tragtes også som fælles møder. Gruppeturen gik i 2019 til Ørslev.  
 
Sct. Georgsdag er vores store højtidsdag , hvor vi mødes ved flagstangen og 
aflægger spejderløfte, synger og hører budskab og spejderlov, inden vi går i 
skole og på arbejde og det gjorde vi også i 2019.  
 
Sommerlejrene var opdelt i 2 sidste år,  familie, mikro og mini var sammen i 
Kalvehave, mens junior og trop var på lejr et dejligt sted, ude ved Langebæk.  
Fælles start efter sommerferien var også for alle. God start. 
 
Oprykning, hvor vi viser at man skal yde lidt for at rykke op til næste gren, men 
det er ikke som i tidligere tider, hvor det kun gik ud på at gøre det mest muligt 
ubehageligt og svært. Forældre er velkomne. De sidste år har været med Sct.  
George som vært og dem, der skulle rykke gren har derfor skullet medbringe 
hjemmelavede natur gave til samme figur.   
 
Sommer og jule afslutning er traditionsbundne med fælles buffet og henholds-
vis lege og juleboder, således også sidste år.  
 
2  ledere har været på kursus og kom inspirerede hjem igen. Der har været PR 
for gruppen på bla Nyråd Sportsnat og på Øens dyr. 
 
Tak til bestyrelse og ledere for et fantastisk samarbejde.  
Tak for jeres store indsats.  
 
Kærlig spejder hilsen Mette  
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Beretning fra familiespejd 2019 
 
I dette år startede vi med at være 4 spejdere, men der er kommet 2 til i foråret og 3 nye i 
efteråret, og 2 der rykkede op som micro spejder hos Christina. Så der er 3 familier hvor 
deres forældre er gamle spejdere/er det stadig og så 4 familier som er mere nye i faget. 
Men det går rigtigt godt og alle samarbejder rigtigt godt. 
Fokus er stadig at møderne bliver holdt i ulige uger, da der er flest der bedst kan i disse 
uger. På den måde sikre vi at der er så mange der kan komme hver gang. Så er det hele og-
så lidt sjovere. 
 
Vi starter altid med at hejse flaget, hvor spejderne hjælpe med at få flaget op. Når mødet er 
færdigt så er de igen med til at få flaget ned uden at det rører jorden. 
Vi tænder stadig op i bålet, det giver nemlig vores dejlige familiespejdere muligheden for at 
blive fortrolig med ild. De henter brænde, og bruger vores nyindkøbte brændeflækker, så 
de kan være med til at flække brændet, og så hjælper forældrene dem med at få delt det 
sidste ud i mindre stykker. 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 un-
dersøgt naturens dyr (krible krable), kimsleg med smagprøver, fisket (men faldt desværre 
ikke rigtigt noget). Vi har været i skoven og krammet træer, dufte til ramsløg og hygget os. 
Vi bager brød på bålet, hvor de selv laver dejen og ruller dem ud. 
Vi er begyndt på at bygge et insekthotel, som vi bruger tid på hver gang. Spejderne er me-
get interesseret i det. Det bliver spændende at se hvilke dyr der flytter ind. 
Vi havde også juleafslutning hvor vi lavede risengrød, malede/lavede julepynt og bagte pe-
bernødder. 
 
Vi deltog i Sov ude dagen, hvor forældrene sørgede for overdækning, så vi kunne sove i en 
stor bivuak. Vi lavede mad med de andre spejdere, prøvede for første gang vores brænde-
flækker og hyggede med Kong Volmer, som havde pandekagedej og snobrødsdej. 
 
Vi har deltaget på fælles gruppeturen, hvor Pippi var temaet. Her gik vi fra Vordingborg til 
Ørslev, FDF hytten. Det blev til 5 km. mærket til de familiespejdere der deltog. Så flot. 
Det var en rigtig hyggelig tur med overnatning. De fik en masse gode oplevelser med de an-
dre grene. 
Vi deltog også på divisionsturneringen i maj, som var på Ovnstrup Spejdercenter på Falster. 
Temaet var Disney. De havde en rigtig god tur. Derudover var vi også med på Økseløbet i 
september og selvfølgelig også en sommelejer med 2 overnatninger, som var i Kalvehave. 
Her fik vi badet og undersøgt havets dyr, da vejret var rigtigt godt. Is  
 
Der kan mærkes at spejderne begynder at kende hinanden og de åbner sig meget mere op. 
Vi taler gerne om alt det de har oplevet siden sidste møde. Det er så dejligt at få de oplevel-
ser og se spejderne udvikle sig.  
Som altid er der plads til flere dejlige spejdere. Vi glæder os til et spændende nyt år 2020, 
hvor vi også skal deltage på forskellige løb, og vi skal med på gruppetur.  
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Årsberetning for mikrogrenen 2019 
Vi ser tilbage på 2019, som et godt spejde år i Mikro-grenen. Spejderåret har været aktivt og spæn-
dende med mange gode udfordringer for os alle og som altid med stor tilslutning til alle arrange-
menter. 
 
Vi har vores grenemøder men er også sammen med minier ind imellem. Nu er vi 5 mikroer i mikro-
grenen og vil gerne være flere og der kommer helt sikker flere hen over foråret. På ledersiden er vi 
Julie og Christina. Vi fortsætter det gode teamwork, og forventer mange sjove timer sammen, både 
ledere og spejdere. Vi er godt i gang med 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 holder fast i sundheds trods mærket er gle-
det ud, nu er det blot integreret i det at være mikro. Vi tager Hulemærket og som forløber over hele 
året igennem. Vi har taget Cirkusartistmærket og Skattejæger. Vi har været i gang med Førstehjælp 
som vi vil tage op igen i foråret. Til mikroovernatningen i hytten taget vi Stjernekigger mærket. Vi 
ser årstidens forandringer og meget mere. 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 Vi vil tage En god 
kammerat. Vi øver at have aktiviteter også i mørket, hvor vi bruger vores sanser, det giver andre 
oplevelser. Vi laver vinterbål og hen over foråret vil vi gå videre med Sansekender og Spis naturen. 
Som en blivende aktivitet maler vi bestikposer, da det gør det nemmere for alle at holde styr på be-
stikket, 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 la-
ver.  
 
Vi havde en dejlig gruppetur til Ørslev hvor vi gik ud til FDF hytten og havde en fantastisk weekend 
men Pippi tema. 
 
Vi havde en fantastisk sommerlejr sammen med familiespejd og minierne i Kalvehave, hvor vi var i 
Kalvehave spejdernes hytte. Vi havde allieret os med Kommunens naturbase som ligger på Kalveha-
ve. Det gjorde at vi havde alle faciliteter til vandaktiviteter. Det var en rigtig sommerlejr med vand 
strand og is. Telter, havregrød, lejrbål og pandekager. 
 
Økseløbet som blev afholdt i Lundby, hvor vi sammen rejste til Amerika, sammen med alle de andre 
spejdere og FDF’er fra vores kommune. 
 
Efter Økseløbet havde vi oprykningen, hvor vi fik sagt farvel til de gamle Mikroer, der nu skulle være 
Minier. En god aften med kreative gaver og spejderprøver. 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 afstemning fik vi valgt ”nøglehuls” menuen. Vi havde en god overnatningstur og 
som noget nyt tog vi Stjernekiggermærket, hvor man også skal ud i mørket. Desværre var det over-
skyet så vi så ingen stjerner. 
Mikro/minitræf blev afholdt i Store Heddinge, hvor temaet var Halloween. Der var mange gode po-
ster og opgaver for dagen. Vi fik prøvet grænser af. Vi sluttede med lejrbål hvor vi fik lukket porten 
til den anden verden. Vi var sammen alle vores spejdervenner i Svend Gønges Division. Vi kunne 
genkende mange fra sidst og der var også nye med. 
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 Julie og Christina  
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Beretning for MINI 2019 
  

Årets første tur var gruppeturen og den gik til Uglereden FDF hytten i Ørslev. 
Spejderne gik der ud( bagagen blev kørt).Det var Pipi Langstrømpe som var temaet på tu-
ren, og vi var rigtig heldig med vejret. Der var forskellige poster hvor det handlede om Pipi. 
Og så var det en weekend hvor det sunde mad var i baggrunden og vi bare spiste kager og 
søde sager. 
Det er altså rart engang imellem ikke at være så politisk korrekt.  
 
Så blev det pludselig sommer og vi holdt sommerlejr med familie spejd og mikroerne. Vi 
havde lånt græsplænen ved KFUM hytten i Kalvehave, der sov vi i telt og igen var vi super 
heldige med vejret. Vi mødtes fredag aften og lørdag var vi det meste af dagen ved bade-
stranden . Vi havde lånt vand kikkerter og net så der blev fisket rejer og små  fisk, badet og 
leget. 
Søndag middag blev spejderne hentet.. 
 
Så startede vi op igen efter sommerferien og næste tur var økseløbet som foregik i Lundby 
på Svend Gønge skolen. Temaet var rejsen til Amerika og på posterne fik de opgaver om 
hvordan ud vandrene havde oplevet deres rejse.Der var vi også heldig med vejret. 
 
Sidst i oktober var de på mikro/mini træf og det foregik i Store Heddinge på skolen. 
Der var det halloween der var temaet, så der var lidt uhygge om aftenen. 
 
Så blev det jul og vupti var vi i 2020. 
 
Vi er 8 minier og jeg har Anders og Julie til at hjælpe mig. 
 Spejder hilsner Anders, Julie  og Lisbeth  
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Beretning for Junior 2019 
 
 

I januar måned var vi på juniortræf i vores egne hytter. Det bar en blandet oplevelse med 
galla, og på tur i naturen. Vi er ikke så mange juniorer i øjeblikket i divisionen, så derfor pas-
sede de to hytter perfekt til os. Den første plan var ellers at vi skulle have været i Præstø. 
 
Da vi ikke er så mange i juniorgrenen, betød det også at vores kollektiv uge blev afholdt 
sammen med troppen. Og det var hyggeligt i det omfang at man kunne være med som juni-
or. 
 
Og da vi ikke er særlig mange kan vi også mærke når vi bliver ramt af sygdom, derfor blev 
gruppeturen kun for os juniorledere. Som var en tur med Pippi ud til hendes villa villa kula, 
som i år lå i Ørslev. 
 
Sommerlejren var dejligt afslappende ved Petersværft også sammen med troppen. Vi fik 
hygget, været i skoven, ved stranden, selvom vejret ikke var til det. Vi fik øvet til økseløb og 
ellers bare slappet af og nydt at vi ikke skulle nå noget til en bestemt tid. 
 
Da vi kom tilbage fra sommerferie, så kunne vi glæde over at vi fik en spejder mere, og der-
med var oppe på 2 spejdere. 
 
Vores juniorer var med troppen afsted på økseløb, og det var også rigtig spændende. Des-
værre fik økseløbet også en lidt bradt afslutning for den ene junior, da gryden med kartofler 
desværre væltede, men det viste også hvor dejligt det er når ens med spejdere træder til 
når det gælder. Og hvor godt det at hjælpen er så tæt på. 
 
Ud over alt dette så har året budt på aktiviteter sammen med troppen. Blandt andet plan-
lægning af en halloween møde for de andre spejdere. 
 
Vi håber stadig på flere spejdere, og ser frem til hvad 2020 bringer 
 
 
Spejder hilsen Maria og Majbritt juniorlederne i Sjølund. 
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Beretning fra Troppen og Senior 2019 
 
 
Troppen: Traditionen tro, startede året med nytårskur, hvor vi alle fik mulighed for at 

ønske hinanden et godt nytår, en god tradition.  
Et spejderår uden en kollektiv uge er da utænkeligt, så det havde vi da, og det var som sæd-
vanligt en god oplevelse. 
 
Foråret bød på gruppetur til Ørslev hvor vi have fået lov til låne FDF hytten, og med Pippi 
Langstrømpe som tema. Divisionstunering på Ovstrup spejdercenter, hvor I havde planlagt 
og gennemførte aktivtet på en post. 
 
Vi havde igen en god Stafet For Livet weekend, dejligt at så mange bakker op om dette ar-
rangement . 
 
Sommerlejr blev afholdt sammen med junior ved Petersværft, det var en god uge med me-
gen hygge på trods af vejret lige denne uge skiftede så man næsten skulle tro det var blevet 
efterår. 
 
Sensommer / efterår bød på Økseløb i Lundby, og desværre var der ingen på plan kursus 
eller natløb, håber I kan finde tid næste gang 
 
Div. Forløbsmærker og færdighedsmærker er blev taget op og gennemført. 
 
Året sluttede med den fælles juleafslutning efterfulgt af et par spejdermøder i december. 
Vi har desværre måttet sige farvel til nogle spejdere og ikke mindst Frederik, vi savner jer! 
 
 Ole 
 

 
 
 
Beretning for klanen: Det har været et godt år for klanen, vi har nemlig fået startet 

noget fælles op med de andre klaner fra divisionen. Vi ser frem til mere spejderarbejde i 
det nye år.  
 
I det forgangne år har vi dog også haft noget spejderarbejde.  
Vi har stået på post til bl.a. Natløb og være aktiv på julemarked.  
 
Den fedeste bedrift i år må dog være korpsrådsmødet, hvor vi fik en masse med hjem.  
 
Vi er gået fra 4 klanspejdere til 3. 
Spejderhilsen Julie  
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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 
Mini  
Lisbeth Danielsen, Marienbergvej 37, 4760 Vordingborg, 22 48 49 76 
Julie W. Sørensen, Vordingborgvej 45, 4773 Stensved, 22 33 33 52  
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  
Bo Andersen, tlf 71 70 52 66 
 
Bestyrelsen  
Formand  Claus Hemmingsen, Gammelsøvej 41, 4760, tlf.:42924001 
Kasserer Christina Madsen, Kastanievej 5, 4760, tlf 24480396 
mail: chma604@gmail.com 
Forælder Christian Rasmussen, Langetvej 12, 4760, tlf. 30335076 
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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