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Blackfoot Bloustrød er en del af Det Danske Spejderkorps. Derfor 

deler vi også DDS’ udviklingsstrategi som hedder Spejd 2020. Den 
har seks pejlemærker. 

 Spejd er personligt udviklende 
 Spejd er meningsfuldt 

 Børn og voksne har et levende samspil 
 Det er attraktivt og personligt udviklende at være leder 

 Vi har et fælles spejderarbejde i Danmark 
 Spejd bidrager til samfundets udvikling 
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Blackfoot Bloustrød gruppeprofil 
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Blackfoot Bloustrød er en spejdergruppe i Nordsjælland som er del 
af Det Danske Spejderkorps med cirka 35.000 medlemmer, og 
Ravnsholt divisionen, der omfatter i alt cirka 1.200 spejdere fordelt 
over 11 grupper fra Allerød, Birkerød, Farum og Brødeskov. 

Gruppen er for drenge og piger, og er opdelt i fem afdelinger: 
mikro (0-1. klasse), mini (2-3. klasse), junior (4-5. klasse), trop (6-
9. klasse) og klan (16 - 24 år). 

 

Ved mikro, mini og juniormøderne er der altid voksne ledere 
tilstede. I troppen bliver du del af en patrulje, og i hver patrulje er 
der en patruljeleder (PL), som normalt er en af de ældste 
tropsspejdere. Der er dog stadig en leder for troppen som fungerer 
som inspirator for patruljelederne. Mikroerne, minierne, juniorerne 
og de forskellige patruljer i troppen holder møde hver uge. Klanen 
holder møde hver anden uge, og arbejder projektorienteret. Vi 
opfordrer de spejdere som kommer i klanen til at tage et lederjob i 
en af de andre afdelinger.  

 

Blackfoot Bloustrød er den eneste DDS spejdergruppe i Allerød 
kommune som er både for drenge og piger.  Det stiller krav til 
gruppen i forhold til at tilbyde aktiviteter som er interessante både 
for drenge og piger. Vi skal også have en lederstab som består af 
både mand og kvinder. Her skal vi engang imellem have lidt hjælp 
fra interesserede forældre til at komme med på tur, så vi altid har 
ledere af begge køn tilstede på lejr. 
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Gruppens nøgletal 
 

 

 

 

 

   2018  2017   2016   2015   2014 
 Indtægter  295.495  269.758   319.845   264.592   212.715 

 Udgifter  303.553  343.395   331.833   276.637   225.712 

                    

 Gruppe tilskud til spejderaktiviteter  60.247  146.318   78.430   105.814   105.635 

                    

 Konti  383.015  361.456   447.195   433.202   496.324 

 Fast ejendom  67.000  69.000   79.000   57.677   57.677 

 Tilgodehavende  176.029  7.144   16.780   60.142   10.040 

                    

 Gæld  25.743  -29.137   2.601   -1.340   -395.496 

                    

 Antal spejdere  84  89   83   88   92 

 Antal ledere  23  20   22   16   16 
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Beretning Mikro 
 

Vi har desværre ikke modtaget en skriftlig beretning fra mikro-grenen  
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Beretning Mini 
 

Hos minispejderne har vi fokus på at hjælpe spejderne videre fra mikro til 
junior. Det betyder at vi begynder at stille større krav til spejdernes 
selvstændighed og samarbejdsevner. Vi deler dem i faste patruljer hvor vi 
forventer at de lærer at arbejde sammen med andre om at løse en opgave. 
Vi begynder at involvere dem i afviklingen af møderne, men der er stadig 
masser af plads til både leg og rolige stunder omkring bålet. Naturen er i 
fokus og vi går efter at være udendørs på alle møder og at bruge skoven 
mest muligt. 

Forår 2018 
Året startede med løb rundt i Blovstrød i 
vintermørket. Spejderne skulle finde forskellige 
steder i byen og tage et billede af patruljen på 
stedet.  

Mørket blev også udnyttet til et spejdermøde med 
legen ballon-sniger hvor spejderne skal snige sig i 
patruljer i mørket igennem skoven uden at bliver 
opdaget af “fangerne”. Det er altid en stor succes. 

1. års minier fik lavet bålkapper og der blev 
arbejdet med patruljeplakater. 

Efterfølgende var der fokus på pionerarbejde hvor 
der blev øvet besnøringer. Pionerarbejdet 
kulminerede med et riddermarked for forældre og 
søskende. Minierne inviterede indenfor i den 
hjemmebyggede ridderborg hvor man kunne prøve 
konkurrencer, købe hjemmelavede smykker og 
spise grillmad. Minierne var meget stolte. 

Vi havde tre hjemmebyggede sæbekassebiler med 
til årets Oak City Rally, som alle kom flot igennem de 10 km. 

Der var stor deltagelse ved årets MIDI divisions lejr. I år var temaet Peter 
Pan og der var to overnatninger i telt og løb hele lørdagen. 

Foråret blev rundet af med et møde med bålmad og et møde hvor den stod 
på badning i Lergraven i skoven. 

 

 
 
Efterår 2018 

Efter en god sommerferie rykkede en ny omgang mikroer op til mini, og der 
kom nogle stykker til som ikke havde været spejdere før.  

Vi brugte derfor de første møder på at ryste gruppen sammen, lære de nye 
spejdere de grundlæggende spejderkundskaber og finde ud af hvilke nye 
patruljer vi skulle danne. 

Der var fokus på førstehjælp, bålsikkerhed og ordentlig påklædning. 

Efterfølgende tog første års 
minierne knivbevis og 
anden års minierne fik 
deres savbevis. De gik op i 
det med liv og sjæl. 

Med nye duelighedstegn på 
spejderuniformen stod den 
på færdighedsmærket om 
selvstændighed. For at vi 
kan lave sjove og 
udfordrende spejdermøder, 
er det vigtigt at spejder har 
styr på deres tøj og ting. 

Dette forløb blev afsluttet 
med en hyggelig hyttetur 
sammen med mikroerne i 
vores egen hytte. Der var 
masser af plads til bål, 
savning, snitning og leg.  

Året blev sluttet af med spejderdåb, så 2. års minierne fik deres seje 
indianernavne, et møde med ballon sniger i skoven og fælles juleafslutning 
med lanterneoptog fra spejderhytten til Blovstrød Kirke. 

Tak for i år. 
Minilederne: Jonas, Anita, Stine og Caroline  
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Beretning Junior 
 

Forår 
2018 startede med samarbejdslege, og en række møder hvor 
juniorspejderene selv var ansvarlige for at planlægge, og afholde 
mandagens spejdermødet. Det klarede de rigtigt fint. Herefter havde 
vi et jæger-møde, hvor spejderne lærte om at være jæger. Senere 
havde vi fokus på at morse og koder. Foråret bød på diverse ture; 
Blackfoots gruppetur, Divisionsturnering med en masse andre 
juniorer (Olsen Banden tema), og en kano-overnatnings tur.  

 Vi var også på en 30 km vandretur i det Nordsjællandske terræn. 
Alle kom igennem ruten, der sluttede af med en badetur i 
Tisvildeleje, med efterfølgende shelter-overnatning.  Verdens 
hårdeste sæbekasseløb - Oak City rally - deltog vi også i. Vi havde 
besøg af en naturvejleder ved et af vores møder. Naturvejlederen 
lærte os en masse om insekter, dyr og planter som vi fandt i 
skovbunden. 

Herudover var vi fast på shelter overnatnings ture hver eneste 
måned.  

Vores andet tema dette halvår var kort og kompas. Juniorerne 
havde stort set et kort i hånden ved hvert mandagsmøde. Dette har 
givet juniorspejderne meget erfaring i kortlæsning. De små korte O-
løb, gjorde at vi kom en lille tur i skoven næsten hver uge.  

Efterår 
Efter sommer bød vi en god flok minier velkommen i juniorflokken, 
og vi startede derfor halvåret med at have fokus på samarbejde og 
fællesskab.  

Da vi havde lært hinanden godt at kende, arbejdede vi videre med 
spejder-skills. De grundlæggende færdigheder med kniv og sav blev 
pudset af for herefter at arbejde videre med økse, bål, førstehjælp 
og orientering. Vi kom også rundt om spejderloven, og juniorerne 
udviste deres færdigheder og bestod med ”The secret handshake”. 

I efteråret var vi afsted på tre shelterture – på den ene tog nogle 
spejdere bacon-mærket, hvor der blev tilberedt noget af en bacon-
menu!! 

Efter efterårsferien blev juniorerne delt i tre seje patruljer – Ugler, 
Falke og Ørne. Juniorerne er blevet rigtig gode til at arbejde i 
patruljer med godt engagement og gode patruljeledere og –

assistenter. Super 
fedt. 

Therese og Amalie 
fra klanen hjalp med 
på et forløb om 
teatersport og 
løbsforberedelse. 
Det var mega-skægt 
og juniorerne fik 
lavet et fedt 
sørøverløb for mikro-
grenen.  

Vi afsluttede året 
med en hyggelig juletur til Blokhuset (hytte tæt på Furesø), byløb i 
Allerød og endelig vores egen juleafslutning med ballon-sniger og 
julehygge. 

 

Tak for et fedt spejderår. 
Juniorlederne: Susan og Michael  
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Beretning Trop 
 

Troppen startede året med patruljeture – Coyote var i Kattehalehytten, og 
Puma en tur i skoven. På møderne stod den på traditionelle trops-
færdigheder som orientering, lejrsport og bålmad – alt sammen som 
forberedelser til den store Forårsturnering i april. Samtidig øvede vi 
forskellige sniger og fangelege -  inkl. en længere 30 km fangeleg med 
rygsæk i Gribskov. I løbet af foråret sagde vi desværre farvel til tre store 
tropspiger, og så var ”de nye” på egen hånd i patruljerne. Men det klarede 
de da helt fint, og en af opgaverne var indretning af egne patruljerum.  

For troppen er Gruppeturen altid en 
stor og intens oplevelse. Fredag 
aften arrangerer Klanen traditionen 
tro et fedt løb for tropsspejderne, og 
denne gang blev det skudt i gang 
med en stor mafia/gangster fest, der 
resulterede i dødsfald og flugt 
igennem et farligt gangsterlandskab, 
indtil målet var nået og banken var 
røvet et sted i Gl. Holte 
(Colleruphus). Dagen efter er det så, 
igen ifølge traditionen, troppen der 
arrangerer dagsløb for de mindre 
grene, og det blev til en forrygende 
opdagelsesrejse igennem mange 
lande – og mange strabadser. 

Det var for de fleste spejdere første gang at de skulle deltage i 
Forårsturneringen, og det var en hård og udfordrende tur – men spejderne 
gav den gas, og ud fra de kommentarer vi løbende modtager, så vil de 
næste gang gå efter at få mange point. Fedt – vi glæder os til at se 
hvordan det går i foråret 2019. 

Forårssæsonen kulminerede med vores fantastiske hygge-afslapnings-
oplevelses-tur til Kullen – en virkelig fin tur, med fantastisk vejr, glade børn, 
super gode vandreture og oplevelser … og MASSER af mad og hygge. 

Efter sommerferien sagde vi goddag til en ny flok drenge, netop oprykket 
fra junior-grenen. Vi delte hurtigt alle i de to store patruljer Coyote og  

 

 

 

Puma, og så var det ellers i gang med at lære hinanden at kende, og finde 
ud af hvordan tingene foregår i Troppen.  

For nogle af de gamle tropsspejdere var et af årets højdepunkter uden tvivl 
deltagelse på årets Nathejk – et hårdt spejderløb, hvor spejderne med fuld 
oppakning og helt på egen hånd går 40-60 km igennem det Sjællandske 
landskab (i år omkring 
Korsør), imens de skal 
forsøge at undgå 
tilfangetagelse fra de 120 
seniorspejdere der jagter dem 
fra starten fredag aften til mål 
tidligt søndag morgen. Vores 
deltagende Coyote-patrulje 
gennemførte i flot og 
overlegen stil – godt gået alle 
sammen. 

 

Desværre fik vi ikke sendt 
spejdere på PLan denne 
gang, så det håber vi på 
næste år – men vi brugte en 
del tid på vores 100%-
luksus-vildmarks-spa-og-
sauna-projekt, som endte i 
en skøn weekend i 
november-kulden, med 
varmt bad og sauna, 3-
retters bålmad og shelter-
hygge. 

Vi glæder os til at se hvad 2019 byder på � 

Med Blackfoot-Trop hilsner fra tropslederne 
Regitze, Christian og Tommy 



 
Årsberetning 2018    Side 9 

Beretning Klan 
 

Natløb 
Klanen startede traditionen tro året med at stå for natløbet til troppen, på 
gruppeturen. Temaet i år var ”The Godspejder”. Efter mordet på 
mafiabossen Al Capone skulle spejderne på en rejse igennem Canada og 
USA for at tjene penge, for så til sidst at afgøre hvem der havde fortjent Al 
Capones arv.  

Weekendtur og Sov Ude 
I midten af april var klanen på tur til en hytte tæt på vandet ved 
Kalundborg. Det blev så årets klantur og vi fik lavede en masse kreative og 
sjove aktiviteter. Vejret var heldigvis rigtig dejligt, og det bød så på flere 
ture ned til havet, hvor nogle af os var friske nok til at tage en dukkert. Vi 
fik også endelig afprøvet at bage en brownie på bål i en appelsin!  

I år holdt klanen ’sov ude dag’ alene på grunden, hvor vi fik testet et af de 
nye mikro/mini telte. Vi tog 5 kilometer baglænsmærket, spiste lækker mad 
og spillede sjove spil hele aftenen. 

Forlev 
Halvdelen af klanen var afsted på sommerlejr på Forlev Spejdercenter, 
som holdt 50 års jubilæumslejr. Vejret var mere end fantastisk og vi 
tilbragte blandt andet dagene med at lave et kæmpe vandland i rafter, lave 
Instagram-takeover på centerets Instagram profil (som stadig kan ses 
derinde, hvis man nu skulle være 
interesseret), mure til gammelmandsild, 
være dj’s til festen for lejrens 
minispejdere og være på hejk. 

I efterårsferien tog halvdelen af klanen 
så igen afsted på Forlev Spejdercenter, 
denne gang på deres Efterårskursus, 
hvis tema var ’OL’. Her lærte vi mere om 
projektudvikling, det at lede andre og en 
masse andre fede ting.  

 

 

 

 

Dilleløb og Nathejk 
Klanen har hjulpet adventureløbet ’Dilleløb’ med en post eller to de sidste 
år, og i år skulle vi lave en sniger post. Temaet på posten var en konflikt 
mellem Royal Canadian Mounted Police (RCMP) og indianerne i området.  

Som noget nyt i år, 
hjalp nogle fra klanen 
også til som gøglere 
på adventureløbet 
Nathejk. Det var en 
super fed weekend 
med god stemning, og 
i år var startposten 
især god. Klanen stod 
for at sende spejderne 
igennem en togtunnel, 
med røg og ild.  

Klankollektiv 
Derudover holdt klanen 
kolleuge i starten af 
november, hvor næsten hele klanen deltog. Det fungerede rigtig godt med 
at vi alle kunne være inde i det store rum. Under kolleugen fik vi påbegyndt 
planlægningen af natløbet til gruppeturen, så troppen kan godt forvente 

noget super! 

Gennem hele året, har klanen også deltaget i flere 
forskellige festlige arrangementer i divisionen og 
storkøbenhavnsområdet, hvilket vi har planer om at 
fortsætte med i det næste år. 

 

Tak for et godt spejderår fra klanlederne 
Anna og Tenna 
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Beretning Gruppestyrelsen 
  

 Medlemmer  

Efter et år med store udfordringer med overgangen til 
medlemsservice i 2017, blev 2018 på mange måder et fantastisk år, 
ikke mindst på grund af et stort arbejde af vores kasserer Pernille. 
Alle moduler og betalinger virker og det betyder at en del af 
papirarbejdet omkring spejdergruppen går meget nemmere. 

I løbet af 2018 blev GDPR implementeret i hele EU. Dette medførte 
en del arbejde, omkring opbevaring af persondata. GDPR-
arbejdsgruppen, er nu næste færdig med sit arbejde, og vores 
persondata politik er udarbejdet. Vi forventer at den bliver 
offentliggjort i starten af 2019 

 Skovmarkshytten  

Som alle har set, er meget arbejde omkring Skovmarkshytten 
færdigt. Der er selvfølgelig stadig meget at gøre, men vi har i dag en 
meget funktionel spejderhytte med alle rum (på nær et) på plads til 
spejderne. Hele vores el-installation har fået et større eftersyn og 
der er etableret udendørslys. 

Meget fokus er derfor flyttet udenfor til grunden, med bl.a. et shelter 
og en container til vores græsslåmaskine. To store plante dage med 
masser af frivillige har sørget for at spejdergrunden/centeret 
begynder at tage form. 

I løbet af 2018 har vi søgt en 
del fonde til en bålhytte til 
grunden, vi er nu i den heldige 
situation, at vi forventer at se 
bålhytten bliver bygget i foråret 
2019. Vi mangler stadig en lidt 
penge, men de store beløb er 
doneret. 

 

 Grenbudget  

Grenbudget er implementeret og virker. 

 Rekruttering  

Vi fik en stor bestyrelsen i starten af 2018. Dette har medført et højt 
aktivitetsniveau. Det bliver tydeligt når vi ser hvad der sker i både 
hytten og på grunden. Bestyrelsen består at 9 aktive personer, der 
er delt op på forskellige områder: 

 Grundgruppen 
 Hyttegruppen 
 Fondsgruppen 
 Materielgruppen 
 GDPR-gruppen 

Bestyrelsen deltog desuden meget 
aktivtit i ” Fremtidens Allerød 
workshop”, da bestyrelsen mener at 
spejderarbejdet kan bidrage til 
meget i vore kommune.  

Grundet den store succes med at 
søge fonde, blev det besluttet at 
lave retningslinjer for annoncering, 
som skal bruges når vores 
sponsorer gerne vil profilere sig. 

Vores gruppeleder Kasper stoppede 
i sommeren af 2018 og blev 
efterfulgt af Fred 

 Spildop  

Desværre har vores Spildop koordinater valgt at sige stop, og 
dermed har vi endnu ikke nogen Spildop koordinator i 2019. Vi har 
startet rekrutteringen. Spildop er fortsat den største indtægtskilde for 
gruppen og det er enorm vigtig at vi alle bakker op om det. 
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Gruppens udviklingsplan 2018/2019  
 

 

 

 At rekruttere flere frivillige til at 
hjælpe med arbejdet i gruppen. Hvis 
der kommer en masse nye spejdere 
har vi svært ved at få det hele til at 
hænge sammen med de hænder vi 
har til rådighed i dag. 

 

 At udarbejde et introforløb til nye 
ledere, så det på en hurtig, god og 
nogenlunde ensartet måde bliver let 
at starte i Blackfoot. 

 

 At skabe mere gennemsigtighed i 
organiseringen i Blackfoot, som 
gerne skal styre gruppen og gøre 
den endnu mere aktiv på alle 
fronter. 

 At sikre fokus på Blackfoots ritualer 
og traditioner. Da der er stor 
udskiftning af lederne, og flytning af 
ledere mellem afdelingerne, vil vi 
sætte fokus på Blackfoots ritualer og 
traditioner. Der vil også blive kigget 
på den røde tråd, patruljearbejdet og 
ledelsesudvikling. 

 At udvikle hytten, og starte arbejdet med 
indretning af grunden 

 

 At lave en plan for at opdatere Blackfoots 
materialer så vi ikke står og skal udskifte 
det alt sammen på samme tid. 

Blackfoot Bloustrød har gang i en del større ændringer, og det ser ikke ud til at stoppe i den nærmeste fremtid. I løbet af de sidste par år er 
vi flyttet fra Parkvej til Sandholmgårdsvej. I de næste par år, bliver der bygget en række nye huse i Blovstrød, og i den forbindelse er der 
potentiale for at der kan komme endnu flere spejdere til gruppen. Vi vil derfor arbejde videre med: 
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Årsregnskab 2018 
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Budget 2019 
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Resultatregnskab 
 

 

 

 

 
Indtægter 

  Regnskab   Budget   Regnskab   Budget 

 
  2017   2018   2018   2019 

 Medlemskontingent 
 

80.499 
 

88.125 
 

81.639 
 

91.000 

 
      

  
  

 Tilskud 
     

  
  

 Lokaletilskud 
 

39.573 
 

40.000 
 

39.830 
 

40.000 

 Aktivitets-/medlemstilskud 
 

25.500 
 

25.500 
 

28.301 
 

27.000 

 Tilskud i alt 
 

65.073 
 

65.500 
 

68.131 
 

67.000 

 
      

  
  

 Understøttende aktiviteter 
     

  
  

 Spildop 
 

113.950 
 

114.000 
 

144.513 
 

114.000 

 Salg af tørklæder 
 

2.775 
 

1.500 
 

2.685 
 

2.000 

 Understøttende aktiviteter i alt 
 

116.725 
 

115.500 
 

147.198 
 

116.000 

 
      

  
  

 Øvrige indtægter 
     

  
  

 Gaver / Fonde / Støtteforening 
 

500 
   

500 
  

 Renter 
 

7.549 
   

-1.973 
  

 Diverse indtægter 
 

-588 
   

  
  

 Øvrige indtægter i alt 
 

7.461 
   

-1.473 
  

 
      

  
  

 Indtægter i alt   269.758   269.125   295.495   274.000 
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Udgifter 

  Regnskab   Budget   Regnskab   Budget 

 
  2017   2018   2018   2019 

 Korpskontingent 
 

31.691 
 

33.500 
 

32.445 
 

33.000 

 Divisionskontingent 
 

4.400 
 

4.400 
 

4.040 
 

4.100 

 
      

  
  

 Spejderaktiviteter 
 

146.318 
 

95.200 
 

60.247 
 

86.000 

 

      
  

  

 Understøttende aktiviteter 
     

  
  

 Materiel 
 

9.613 
 

20.000 
 

23.810 
 

20.000 

 Spildopkuponer 
 

7.670 
   

950 
  

 Administration 
 

3.089 
 

2.000 
 

4.562 
 

3.000 

 Ledergodtgørelse 
 

13.500 
 

18.000 
 

10.250 
 

10.000 

 Understøttende aktiviteter i alt 
 

33.872 
 

40.000 
 

39.572 
 

33.000 

 

      
  

  

 Faste udgifter 
     

  
  

 Ejendomsskatter og renovation 
 

2.596 
 

2.600 
 

3.428 
 

3.500 

 Ejendoms- og tyveriforsikring 
 

17.187 
 

17.000 
 

14.791 
 

16.000 

 Vandafgift og skorstensfejning 
 

2.479 
 

3.300 
 

3.899 
 

4.500 

 Elektricitet 
 

6.262 
 

6.000 
 

5.932 
 

6.000 

 Opvarmning 
 

24.675 
 

31.000 
 

34.230 
 

35.000 

 Data, kommunikation 
 

3.100 
 

3.200 
 

3.165 
 

3.200 

 Ordinær vedligeholdelse (uden tilskud) 
 

3.288 
 

5.000 
 

6.958 
 

7.000 

 Ordinær vedligeholdelse (tilskud) 
 

45.538 
 

10.000 
 

24.620 
 

12.000 

 Rengøring 
 

20 
 

500 
 

5.946 
 

4.000 

 
Faste udgifter i alt 

 
105.145 

 
78.600 

 
102.969 

 
91.200 

 
      

  
  

 Nedskrivninger 
 

10.000 
 

10.000 
 

18.494 
 

18.000 

 Skovmarkshytten  11.969 
   

45.786 
 

40.000 

 Udgifter i alt   343.395   261.700   303.553   305.300 

 

      
  

  

 Resultat   -73.637   7.425   -8.058   -31.300 
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Balanceregnskab 
 

 

 Aktiver 
          

2018 
  

2017              

 Konti 
 

      
  

 Opsparingskonto 
 

    41.578 
 

62.327 

 Driftskonto 
 

    143.973 
 

99.693 

 Danske Invest 
 

    197.463 
 

199.436 

 Konti i alt      383.015 
 

361.456 

         
  

 Fast ejendom        
  

 Inventar og materiel 
 

    10.000 
 

20.000 

 Kattehalehytten 
 

    49.000 
 

49.000 

 Container 
 

    8.000 
  

 Fast ejendom i alt 
 

    67.000 
 

69.000 

 

  

      
  

 Fonde 
 

      
  

 Friluftsrådet 
 

    50.000 
  

 Hedeselskabet 
 

      
  

 Sonja og Hans Henrik With-Nielsens fond 
 

    30.000 
  

 Isabella fonden 
 

      
  

 Nordea fonden 
 

    30.000 
  

 Lokale og Anlægsfonden 
 

    57.700 
  

 Fonde i alt 
 

    167.700 
  

 

  

      
  

 Tilgodehavender 
 

      
  

 Rejsekort 
 

    5.670 
 

4.724 

 Kortbetalinger 
 

    159 
  

 Ture/aktiviteter 
 

    2.500 
 

2.000 

 Debitorsamlekonto 
 

      
 

420 

 Tilgodehavender i alt 
 

    8.329 
 

7.144 

         
  

 Aktiver i alt           626.043   437.600 
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 Passiver 
          

2018 
  

2017              

 Gæld 
 

        

 Kreditorsamlekonto 
 

    25.743 
 

-29.137 

 Gæld i alt 
 

    25.743 
 

-29.137 

 

  

      
  

 Formue 
 

      
  

 Formue ved årets begyndelse 
 

    466.737 
 

540.374 

 Resultat 
 

    -8.058 
 

-73.637 

 Formue i alt 
 

    458.679 
 

466.737 

 

  

      
  

 Hensættelser 
 

    20.921 
  

 Hensættelser Bålhytte 
 

    117.700 
  

 Hensættelser SF-prisen 
 

    3.000 
  

 Hensættelser i alt 
 

    141.621 
  

 

  

      
  

 Passiver i alt           626.043   437.600 
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Noter til regnskab 
 

 Indtægter 

Kontingentindtægter er kr. 6.500 under budget pga. et lavere antal 
spejdere end forventet. Vi fik ekstra ordinært kr. 30.000 mere i 
Spildop indtægt end forventet. Denne stigning er ikke forventet igen 
i 2019. 

 Udgifter 

Der var ikke budgetteret med en udgift til spildop kuponer for 2018, 
da ordningen skulle udgå. Da denne udmelding kom meget sent i 
2017, besluttede bestyrelsen at lade ordning forsætte året ud i 2018. 
Dermed denne udgift på kr. 950. 

Administration ligger kr. 2.562 over budget – dermed mere end en 
fordobling. Dette beror bl.a. i uforudset udgifter til byggetilladelse 
hos Allerød Kommune på cirka kr. 2.000 samt gaver. Til information 
bruges der cirka kr. 700 på kortgebyrer om året, hvor vi i 2018 have 
ca. 500 indbetalinger. 

Ledergodtgørelsen er kr. 4.500 lavere end budgetteret pga. ny 
afregningsmodel, som blev godkendt af lederne og bestyrelsen i 
2018. 

Ejendomsskatter og renovation er kr. 1.000 højere end 
budgetteret, da vi valgt at skifte vores alm. 110 liter skraldestativ ud 
med en 240 liter skraldecontainer, som er dyre i tømning og som 
skulle indkøbes. Dette med baggrund i, at der kommer meget skrald 
i vores stativ fra hundeluftere og brugere af skoven. Kommunen har 
ikke været interesseret i at sponsorerer denne ekstra udgift, som 
bliver påført os. 

Opvarmning er kr. 3.000 højere end beregnet pga. højere 
varmeforbrug i 2018 end 2017 samt, at hytten bruges mere og mere. 
Der er planer om at kunne minimere denne høje energiudgift  

 

 

 

 

 

ved at få udskiftet vores 2 x 400 liter varmtvandsbeholdere, som er 
de store energislugere. Dette kræver dog en større investering, som 
der derfor søges fonde til. 

Ordinær vedligeholdelse er kr. 15.000 højere end budget. Dette 
var en på forhånd kendt overskridelse, da det blev besluttet at hæve 
kr. 75.000 af vores værdipapirer til bl.a. at dække: 

• Flisearbejde efter rotteangreb: kr. 12.500 
• Spuling af kloaker:  kr.   2.250 
• Skift af defekt emhætte:  kr.   3.068 

Rengøring er lidt over kr. 5.000 over budget, som skyldes indkøb af 
ny støvsuger og gulvmoppesæt til kr. 3.000 og afregning for 
rengøring af hytten derudover. Budgettet for 2019 er derfor hævet til 
kr. 4.000. 

Nedskrivninger er kr. 8.494 højere end beregnet, da dette beløb 
udgør nedskrivning på vores nyindkøbte container. De 10.000 kr. er 
2. sidste år, hvor vi nedskriver på vores græsklipper. 

Skovmarkshytten. Her var der ikke budgetteret noget i 2018. Her 
valgte bestyrelsen som tidligere nævnt at hæve kr. 75.000 af vores 
værdipapirer og ud over flisearbejdet mv. så var dette beløb tiltænkt 
el-arbejde i hytten og på grunden, da vi havde et el-system med fejl 
på og manglende belysning udenfor. Der er derfor blevet lavet 
diverse el-arbejde inkl. skift til ny el tavle, fejlsøgning og udskiftning 
af defekte kontakter, udendørsbelysning og installation af el i 
container for i alt kr. 43.220,61. Det resterende beløb på kr. 
2.565,39 var merudgifter ved beplantning af grunden ud over de kr. 
25.000 som vi fik af Hedeselskabet.  

I alt har udgiften på konto Skovmarkshytten været kr. 45.786 
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 Aktiver 

Fast ejendom er udover Kattehalehytten på kr. 49.000, kr. 10.000 
græsklipper og kr. 8.000 container. Disse 2 sidste beløb er 
budgetteret afskrevet i 2019. 

Fonde: Disse kr. 167.700 er beløbs tilsagn fra fonde til Bålhytten og 
etablering af 2 shelters, som vi ikke har modtaget endnu, da beløbet 
først udbetales når projekterne er færdige. 

 

 Passiver 

Beløbet under gæld dækker især betaling af faktura til 
DDS/Spejdersport for deltagergebyr til Korpsrådsmøde i nov. 2018 
og indkøb af telte sponsoreret af Isabella fonden, som først betales i 
2019. 

Hensættelser. Dette er her igen hensættelser af fondsbeløb som 
ikke er effektueret i 2018. Beløbet kr. 20.921 fremkommer som kr. 
2199 som vi har tilbage til teltindkøb fra Isabella fonden og kr. 18722 
som vi har tilbage til at færdiggøre opførelsen af de 2 shelters, som 
er doneret af Friluftsrådet. 
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Opfølgning grenbudgetter 
 

 

  2014 2015 2016 2017  Budget 2018 Resultat 
 Mikro 1.903 8.699 10.910 5.926  7.000  1.164 

 Mini 1.259 3.129 988 10.397  11.000  2.497 

 Junior 152 12.571 5.984 11.810  9.200  8.767 

 Trop 5.452 67.212 20.378 10.537  13.200  8.951 

 Klan 748 800 540 3.888  9.300  9.271 

 Leder 4.889 4.117 8.052 6.076  15.000  5.738 

 Gruppen 19.784 18.224 25.190 89.679  17.500  18.313 

 Bestyrelse    1.685 6.272  8.000  4.923 

 Forældreforening   6.583 2.548 3.340  5.000  623 

          

 Total 34.187 121.335 76.273 147.926  95.200  60.247 

 

 

I 2018 startede gruppen med grenbudgetter, på baggrund af ønsker fra afdelingslederne. Grenbudgetterne har til formål at give afdelingerne friere 
rammer til at planlægge deres aktiviteter. Beløbene i grenbudgetterne dækker både indtægter og udgifter vedr. spejderaktiviteter og totalen er derfor de 
totale netto udgifter som gruppen har afholdt i forbindelse med disse. 

Når udgifterne for 2018 til spejderaktiviteter er en del under det som der er budgetteret med, så er en del af forklaringen at der ikke har været afholdt 
sommerlejr og at nogle af aktiviteter fandt sted i vores egen hytte fremfor at der er brugt penge på at leje en hytte. Tropsspejderne har f.eks. ikke 
deltaget i PLan, og det er noget vi typisk giver en del tilskud til. 
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Underskrifter 
 

Revisionspåtegning 

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået gruppens bogføring. Revisionen er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps’ 
revisionsvejledning fra januar 2018. Regnskabet giver et retvisende billede af gruppens aktiver og passiver, og er ikke behæftet med væsentlig 
fejlinformation. Det er min konklusion at der er anvendt en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvet regnskabsmæssige skøn, der er rimelige efter 
omstændighederne. Der er ikke anledning til forbehold. 

Allerød, den 15. januar 2019 

 

 

_________________________ 
Anders Kjærgaard     
Revisor      

 

 

_________________________ _________________________ _________________________ 
Michael Degn Timm Fred Slüter Pernille Paaske Hernø 
Bestyrelsesformand Gruppeleder Gruppekasserer 

 

 

 

_________________________ _________________________ _________________________  

Anna Thyregod Wilcks Thea Barslund Susan Krarup 

Bestyrelsesmedlem Leder Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Leder 

 
 
 
 
_________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 
Doris Søgaard Farver Anders Wæsel Sanne Valentin Bjerregaard Kasper Hillestrøm 
Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Leder Bestyrelsesmedlem Leder 
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