
 

Formandens beretning 

Spejderåret 2015 begyndte med vi havde grupperådsmøde i februar, hvor vi var så heldige, at få nogle 

nye/flere forældre i bestyrelsen, hvilke jo var rigtig dejligt. 

I marts afholdte gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt 

vores papirarbejde blandt andet årskalenderen, udvalg og gruppens udviklingsplan.  

De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a. divisionsturnering 

og sommerlejre. Troppen og juniorerne var i Norge på en fantastisk tur til vores næsten ”venskabsgruppe” i 

Larvik. Mikro og minier var på tur ud til Bjørn Kjelgaard på Amborgvej. 

I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev marked. Markedet i 

2015 blev en lidt blandet vejrmæssig fornøjelse. Det dårlige vejr, der ramte Brønderslev fredag og lørdag, 

gav grund til megen bekymring om årets samlede resultat, men der blev rettet utroligt meget op på 

omsætningen søndag og mandag, så samlet kom vi næsten på sidste års resultat. Heldigvis var rigtig mange 

mennesker igen villige til at sætte teltet op og ned, bage kager til ”teltet” og passe en vagt eller to, hvilket 

jo er grunden til, at vi kan bevare kaffe/kage teltet på markedet. Og det skal jo ikke være en hemmelighed 

at uden markedet, så Brundurs gruppes økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for hjælpen. 

Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper 

i flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er det Brundurs 

gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge. 

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen til en forandring til Møllegården ved Voerså. 

Weekenden var, som altid, en hyggelig tur for både børn og voksne. Det skal lige nævnes, at der var 

omkring 100 tilmeldte børn, unge og voksne til turen, hvilket er det højest antal i flere år. Det er den eneste 

tur hvor spejderne har et madhold med, der laver alt deres mad og serverer det for dem og klarer 

opvasken, hvilket de sætter meget pris på.  

Og så kommer mit spørgsmål: hvis der skulle være nogle der har lyst til, at være på det fantastiske madhold 

hører jeg rigtig gerne fra jer. Det er en ”hård” weekend, men der er bestemt også tid til hygge og sjov. Og 

man behøver ikke en kokke uddannelse el lign. for at være med, bare man har lyst. I oktober var der 

arbejdsweekend i Bakkehytten, der var ikke den store tilslutning fra forældresiden – det er en stor hytte, så 

der kunne sagtens være flere i løbet af weekenden. Den lille tilslutning til trods, blev der dog lavet en hel 

del. 

Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt frivilligt for vores 

børn. Jeg vil også gerne takke alle forældre i bestyrelsen for godt samarbejde og til slut tak til alle jer 

forældre, der slutter op om gruppen, når vi har brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en 

ekstra hånd i Bakkehytten mm. Tak! 

Med venlige spejderhilsner 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand 



 
Kassererens beretning 

Resultat 
Årets resultat blev et overskud på 95.681 kr. hvilket er et udemærket resultat. Det er lykkedes os at 

reducere vor gæld med 92.000 kr. 

Indtægter 
Indtægterne var samlet 211.000 kr., 21.000 mere end i 2014, hvilket bl.a. skyldes større 

kontingentindtægter og et større aktivitetstilskud fra Brønderslev kommune. Kontingentindtægterne udgør 

ca. 26 % af de samlede indtægter. Vi har nu 97 medlemmer, heraf 85 børn, en stigning på 15 i forhold til 

sidste år. Kommunale tilskud udgør 48 % af indtægterne og steg med 10.000 kr. Brønderslev Marked 

bidrager med 23 % af indtægterne og faldt med ca. 3.000 kr. Andre indtægter (primært depotsalg og 

annonceindtægter fra Præriehylet) bidrog under 1.000 kr., et fald på næste 8.000 kr. 

Udgifter 
De samlede udgifter faldt med 50.000 kr. eller 38 % til 116.000 kr. Kontingenter til korpset og divisionen 

udgør 28 % af udgifterne. Udgifter til ture og lejre udgør 4 % og er mere end halveret i forhold til sidste år. 

Materialeomkostningernes andel er 5 % og er også halveret. Omkostningerne til lederuddannelse udgør 5 

%. Andre omkostninger faldt med 13.000 og udgør 25 % af de totale udgifter. Omkostningerne til 

Jyllandsvej andrager 59 % af de totale omkostninger.  

Bakkehytten 
Lejeindtægterne på steg med 48 % til 56.000 hvorved hyttens giver et overskud på over 30.000 kr., som 

reducerer de samlede udgifter. Udgiften til el faldt, bl.a. startede vi året med en tilbagebetaling på 6.200 kr. 

Balancen 31. december 2015 
Værdien af vore hytter er sat uændret. Den totale gæld er reduceret med 92.000 kr. til 110.000 kr. Der er 

afsat 8.000 kr. til en rejsefond, som der kan ansøges til. Formuen (egenkapitalen) er forøget med 

overskuddet for året. 

Budget 2016 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2016. Kontingentet udgør 700 kr. for et fuldt medlem og 350 

kr. for et passivt medlem. Brønderslev Kommune har ændret Brønderslevordningen for lokaletilskud fra 75 

% til 65 % dækning. Dette giver et lokaletilskud, der er 9.000 kr. lavere end ellers. Der budgetteres med et 

overskud på 54.000 kr., der vil gå til nedskrivning af gæld. 

Med spejderhilsen 

Jan B. Kjeldsen 

Gruppekasserer 

  



 
Beretning fra Mikroerne 

Ved sidste generalforsamling, kunne jeg fortælle at mikro-grenen havde 26 særdeles aktive børn, ved 

oprykningen i august forsvandt godt 20 børn og alt i alt med de nye der kom, startede vi med en lille flok på 

7 mikroer. Det ændrede sig heldigvis ret hurtigt, og på nuværende tidspunkt er vi 14 børn og 6 ledere. 

Fra foråret 2015 frem til sommeren arbejdede vi med kultur og samfund og natur. Vi planlagde flere af 

møderne uden for hytten – Grinsted plantage og Verdens ende. 

I maj var vi på Divisionsturnering i Mosbjerg og havde 15 mikroer med. Det var en god tur, som var den 

første rigtige spejderlejr for mange af børnene.  

I juni var mikroerne sammen med minierne på sommerlejr lidt uden for Brønderslev på Amborgvej. Vi sov i 

bivuakker og lavede mad over bål. Næsten alle mikroer gik desuden 10 km, ind til svømmehallen og tilbage 

igen, og der blev badet og leget. Vejret var fantastisk, og der blev sejlet og fisket på søen dagen lang.  

Efter oprykningen og hen over efteråret har vi arbejdet med forskellige temaer, eksempelvis ”den lille 

kemiker”, hvor vi har afprøvet vi forskellige forsøg med eksempelvis mentos i cola, affyring af vandraketter 

mm. Næste tema var ”høst”, hvor vi bl.a. lavede syltetøj og syltede rødbeder på trangia.  

Vi har arbejdet med duelighedstegnet ”håndværker”, hvor vi har bygget katapulter, arbejdet med træ, 

metal mm. 

I oktober var en flok på 6 mikroer af sted på den årlige gruppetur til Møllegården i Voerså. 

I november forberedte vi os til vinter og lavede fuglehuse og foderkugler, og da julen nærmede sig hyggede 

vi og afsluttede året med Nissebanden-løb og pakkespil. 

Nu har vi taget hul på et nyt år og vi glæder os til, at det bliver lysere og foråret kommer.  

Med spejderhilsen 

Mikrolederne v/ Betina Skøttrup Holm 

  



 
Beretning fra Minierne  

Hos minierne er der godt 30 spejdere, og som ledere er Rikke og jeg. Men heldigvis har jeg også fire gode 

hjælpere fra troppen/klan: Astrid, Mia, Thomas og Jamie. Det betyder meget, at vi kan være én i hver 

patrulje, for når vi er så mange, er det svært at få ro. Derfor prøver vi at dele dem op og fordele os i hytten. 

Det giver mere ro! 

Divisionsturneringen foregik på Mosbjerg spejdercenter. Her kneb det med at finde en plads, hvor vi kunne 

have vores telte, da noget af området var spærret af, så det kunne blive klar til sommerlejr/Jamborette. 

Ellers gik det som det plejer med lejrbål, dagløb og tovtrækning. I år vil vi spørge, om der er nogle forældre, 

der kan hjælpe med at stå post og lave aftensmad. Vi har tit brug en ekstra hånd. De første har meldt sig 

hos mikroerne. 

Sommerlejren gik til Bjørns shelterplads, der ligger ved den økologiske gårdbutik ved Jerslevvej. Sammen 

med mikroerne holdt vi sommerlejr i forbindelse med grundlovsdag fra torsdag aften til søndag formiddag. 

På pladsen er der en sø med tømmerflåde, så der var næsten altid spejdere på vandet eller i vandet. Vi gik 

til Brønderslev og var i svømmehallen, så de kunne få kilometermærker og blive vasket. VI lavede 

insektboer og fik kæmpe trommestikker til aftensmad. En rigtig god lejr! 

I september var der ingen Sct. Georgsløb, da Sct. Georgsgildet har ikke kunne skaffe folk. Det er meget 

ærgerligt.   

Gruppeturen gik igen til Møllegården. Her skulle spejderne finde en skat. Men den blev bevogtet af klanen, 

så det endte med en stor kamp om skatten, hvor spejderne fik den til sidst. Om aftenen var vi på refleksløb. 

Tak til veteraner og bestyrelse, der planlægger og ikke mindst står i køkkenet og varder os op! 

Vi skal på weekend tur til Bakkehytten 9 og 10 april. 

Sommerlejen bliver i sommerferien. Fra 2 juli til 5 juli. Vi skal til Bakkehytten og sove i shelter ved Lunken. 

Det er den plan vi arbejder på, men den er ikke helt på plads. 

Til sidst vil jeg opfordre jer forældre til at deltage aktivt i gruppens arbejde. Vi har brug for, at I bakker op, 

om det vi går og laver, da vi bruger mange timer på gruppens arbejde. Håber nogen vil give en hånd med, 

så vi får en god bestyrelse og lavet nogle penge ved Brønderslev Marked, så økonomien også hænger 

sammen. 

Med spejderhilsen 

Torben 

  



 
Beretning fra Juniorerne 

Hos Juniorerne er der 19 spejder og 4 ledere. Ny leder er Carsten, en forælder der startet, og så er Thomas 

Jørgensen vendt tilbage. Han har så taget kæresten med Catrina. Christian og Mathias er på efterskole, så 

de med i klanen og ikke ledere lige nu. 

Spejderne er en god flok og de fleste vil gerne lave noget nogle få skal skubbes lidt for at komme i gang. Vi 

har prøvet med blandede patruljer men har nu lavet en ren pige patrulje. Der ser ud til at gå bedre. 

Til Divi fik vi en lidt skæv start, da vi brugte meget tid på at finde et sted at slå lejr. Så da vi endelig fik 

teltene op, nåde vi ikke den første junioraktivitet, så vi tog med til lejrbål i stedet. Men selv om det var 

koldt om natten, gik det jo som plejer med dagløb og tovtrækning. 

I sommerlejren til Norge var vi sammen med troppen, og boede i en superlækker hytte 5 -6 km uden for 

Larvik. Jacob var med som leder, da Frederik har fået sukkersyge og det var meget fint han kunne tage med. 

Juniorne var på deres egen heik, det passede bedst med antallet af kanoer. Og vi fik en rigtig god tur, selv 

om der var lidt bølger. De blev ikke mindre, da troppen skulle på heik dagen efter. Så var vi på bytur til 

Larvik og vandretur omkring hytten. En lille tur til McDonald’s og ellers badning/sejle/fiske på søen. På 

båden hjem blev der købt slik og sodavand i store mængder. De mente det var billigt, men jeg har mine 

tvivl. 

Ved Brønderslev Marked har vi jo altid travlt. Der skal tjenes penge og Juniorerne hjælper med parkeringen 

sammen med troppen. Det var en hård omgang, vejret bød på rigtig meget regn, så biler sad fast og folk var 

ikke tilfredse med markedet. 

Gruppeturen til Møllegården huskes nok bedst for det smuglerløb, som finder sted sent på aften, hvor der 

bliver købt og solgt varer så som narko og bomber. Det er så med ikke at blive taget af toldere og tjene så 

mange penge som muligt. 

Igen år lavede vi en hygge og spilletur. Det var alle med på og det spillet på liver løs. Guffet slik og hygget i 

spejderhytten en fredag aften. Næste dag skulle der selvfølgelig ryddes op. Vi sluttede inden middag så er 

der jo stadigvæk noget weekend tilbage. 

Vi ser frem til sommerlejren, det bliver nok uge 29. 

Med spejderhilsen 

Torben 

  



 
Beretning for Troppen 

Det har været et spændende og udfordrende år med mange gode oplevelser. Året startede traditionen tro 

med kollektivuge. Alle spejderne boede i hytten i en uge og sørgede for det hele selv. Det er godt at se, der 

er så mange ”gamle” spejdere, der kan tage hånd om det på en god måde. Det er en stor oplevelse og en 

stor del af det at ”være i troppen”.  

I april var vi på Absolut Wildernes tur til området omkring Ålbæk. Fredag aften tog vi toget til Frederikshavn 

og gik op til Knivholt, hvor vi overnattede i Bålhytten. Lørdag morgen meget tidligt tog vi toget til Hulsig. 

Herfra gik vi ud i Milen, hvor vi fik en guidet tur med en naturvejleder fra Skagens Naturhistoriske Museum. 

Det var meget spændende og det ”åbnede” vores øje for mange ting, vi ikke selv havde set. Herfra forsatte 

vi ned i Plantagen til madposten. Da vi skulle tage toget ved Bunken Trinbræt kom vi desværre til at tage 

toget til Skagen i stedet for Ålbæk. Men efter et hurtigt besøg i Skagen kom vi til bivaukpladsen i Ålbæk 

Plantage. Søndag morgen gik vi tilbage til stationen. Undervejs byggede vi en bro, så vi kunne komme 

tørskoede over Knasborg Å. En god tur med godt vejr i et meget dejligt område.  

I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde to patruljer med, Lærken og 

Mohikanerne. Fredag aften startede tropsspejderne i Lyngperlen nord for Frederikshavn. Her var der natløb 

og lejrbål. Lørdag morgen startede dagløbet, der skulle bringe os tilbage til Mosbjerg Spejdercenter. Vi 

skulle undervejs hjælpe ”Det fællesvidenskablige Institut” med årets undersøgelser om 

klimaforandringernes indvirkning på den danske natur. Der var mange gode poster.  Løbet gik rigtig godt. 

Lærken fik en 2. plads og Mohikanerne en 3. plads. Stort tillykke til dem.  

I juli var Troppen sammen med juniorerne i Norge på sommerlejr. Vi havde lånt den samme hytte, som vi 

lånte af spejderne i Larvik for to år siden. Så for nogle var det gensynsglæde og for mange andre en dejlig 

første gang i Larvik. Vi var på tur til Larvik og så et museum Toldboden og rundt på Havnen. Vi sejlede i 

kanoer og kajakker på søen. Midtvejs sejlede vi på hike til Flatøya, hvor vi overnattede. Det var en dejlig tur 

med god stemning og mange gode oplevelser. Det giver altid noget særligt at være i et andet land med 

spejderne. 

I august var der oprykning, og vi sagde farvel til syv spejdere. De har heldigvis valgt at fortsætte i Klan 

Yggdrasil. Vi fik ikke nogle juniorer op, så har kun tre patruljer i Troppen i år. Det har vi alle sammen lige 

skulle vænne os til – de sidste par år har vi haft fem patruljer. Vi har igen i år mere sat dem sammen efter 

interesser end efter alder.  

I oktober deltog vi i Gruppeturen. Fredag var Troppen alene og var på et lille ”løb”, med forskellige opgaver 

udenfor inden der skulle laves lagkager. Næste dag kom de andre. Så var vi på blandede hold. Vi skulle finde 

”Den mægtige guldskat fra Klosteret A Sa Ram”. Først skulle vi lave ting klar på forskellige poster. Om 

eftermiddagen fandt vi endelig riddernes Borg. Vi fik dem nedkæmpet og kom frem til skatten.   Om 

aftenen havde vi tævemanøvre og smuglerjagt. Der kunne vi godt mærke vi ikke er så mange, så vi vil prøve 

at udvikle noget andet til næste år.   

I efteråret har vi haft opgaver og patruljerne har også selv stået for programmet. Det kan godt være svært. 

Vi arrangerer ”Kampen om Doris” den sidste gang hver måned. Det går alle patruljerne meget op i.  

Vi er også med i Korpsets projekt Iværksætteri om socialt engagement. Her arbejder vi sammen med De 

grønne Pigespejdere. Det har været sjovt at møde dem. Nu skal vi se om vi også kan få udviklet et projekt 

og få det afviklet. Det bliver i løbet af foråret.  



 
I november var vi på Tropstur til Bakkehytten. Temaet var ”Nak og Æd”. Så en jæger kom med en lille hjort 

til os. Den fik vi flået, parteret og stegt på forskellige måder i løbet af lørdagen. Der var storm den weekend, 

så da nogle var ude på aftentur, så de et brændende træ ved nogle højspændingsmaster. Vi fik fat i politiet 

og de sendte brandvæsenet ud. Heldigvis var der ikke sket noget alvorligt.  

I januar havde vi gallatur i Hytten. Hele lørdagen brugte vi på at forberede os til aftenens gallamiddag. Vi 

lavede ordner, skærfer, bordpynt og patruljens nytårstale. Det blev en virkelig flot middag med nogle flotte 

ordner med nogle fine begrundelser for tildelingen. Talerne kom også godt omkring årets gang i Troppen.   

Det er nogle søde børn, der er i Troppen. De kommer stort set hver gang, og det er vigtigt for 

sammenholdet i patruljerne. Hvis der mangler for mange, bliver man for få til, at det kan fungere. Det er 

spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig hele tiden – både for børnene og for os.  

Med spejderhilsen  

John og Mette 

  



 
Klan Yggdrasil beretning  

Klan Yggdrasil, som er startet op efter sommerferien. Vi består af Christopher, Jeppe, Magnus, Thomas, 

Benjamin og Jamie. Som passive medlemmer er Mathias og Christian, der er på efterskole. Og så er der 

dem fra ”Den gamle Klan”, Signe, Thomas, Katrina, Mads og Ditte. Vi er en blandet gruppe af forskellige 

drenge, der har det til fælles, at vi har været spejdere i en del år. Vi kommer supergodt ud af det med 

hinanden. Og hygger os med de projekter, der bliver os givet. 

Til Gruppeturen 2015 havde Klanen lavet borg og kapper, hvilket var en stor succes hos de små. Men også 

for os, eftersom det var vores første opgave som klan.  

Regnbuetur ved Mette og John i september, hvor vi ville reparere taget på deres shelter. Vi ragede to skure 

ned, flyttede en grisehytte, der vejede syv tons og vi fik kørt en masse lort på lossepladsen. 

Vi har også stået for Kulturdagen ved Brønderslev Bibliotek den 7. november, hvor programmet var at lave 

pandekager til alle de sultne deltagere, store som små. Halvvejs inde i programmet blev vi inviteret til 

mælkekassestabling af Natteravnene, og vi vandt! 25 mælkekasser slog rekorden på 16. Dette gjorde 

samlet set dagen til en succes.  For at fejre succesen sluttede vi dagen med at spise hjort i Bakkehytten 

sammen med Troppen.  

Den 6. februar var Signe, Magnus, Mads, Kathrina, Benjamin, Thomas og Jeppe på Wasa Wasa. Det var et 

godt løb med mange gode udfordringer, der bragte den gamle og nye klan samme. Vi vendte heller ikke 

tomhændet hjem. Vi fik en førsteplads, hvilket vi ikke helt forstod, men er meget glade for.  

Den 11. februar havde vi møde med Klanen i Dannerhøj Gruppe og deres tropsleder. Vi har bestemt os for, 

at i år vil vi hjælpe med at lave Divisionsturnering, og det kan vi mærke, er et godt projekt, vi ser frem til at 

være mere med i.  

Idéen med den nye klan er også at hjælpe vores kære, gamle tropsledere, Mette og John.  

Med spejderhilsen  

Jeppe 


