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Dato: 15. April 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Dirigent: Doris Søgaard Farver 

Referent: Jacob Vium, Jacob 

 

2. Beretning fra gruppestyrelsen 

Formand Michael Timm, fremlagde beretning. 

Hjælp til Blovstrød skole ifm faciliteter i Corona tiden. Lederne har 

lavet Viruelt Corona spejder arbejde. 

Det har været forsøgt at lave en skovbørnehave på Spejdergrunden. 

Dette projekt lykkedes ikke, da der ikke kunne kommes til enighed med 

Allerød kommune til at finde en løsning der var attraktiv for 

Skovbørnehave og Blackfoot. Arbejdsgruppen er opløst efter det 

forgæves forsøg.  Der er andre der har været interesseret i at bruge 

spejder grunden, dog ikke noget der var interessant for Blackfoot.  

 

Spildop gruppen: Marie Karen Anderson fra Spildop koordinerings 

gruppen fremlagde info om Spildop arbejdet. Blackfoots spejdere og 

forældre har i 2020 deltaget i noget Spildop arbejde. Nedlukning af 

Slusen fra Marts 2020.  Da der ikke har været noget salg fra 

Gladgården, har sluse og en del af indsamlingerne været aflyst.  

Indtægterne har været begrænset pgs lukning af Gladgården.  

Gladgården er åbnet for første gang i April 2021.  Blackfoot 

fortsætter Spildop arbejdet i 2021. Det er vigtigt at Spejdere og 

forældre bakker om om dette i året der kommer. Opgaverne vil blive 

fordelt iblandt spejdere af koordinerings gruppen.  

 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2020  

Kasserer: Pernille Hernø fremlagde regnskabet.  

Der har været udgifter til Allerød lejr, som blev refurnderet. 

Ankerfonden har  

Vi har investeret i nyt fyr. 

 

Pernille fremlagde det kommende budget.   

Kontigentet forbliver uændret på 1125,00 kr per år, med opkrævning 2 

gange om året.  

  

4. Godkendelse af årsregnskab  

Kontingetet er godkendt. 

Budgettet er godkendt. 

Årsregnskabet er godkendt. 

 

a) Vedtagelse af budget  

Budgettet blev godkendt. 

 

5. Beretning fra ledergruppen 

Susan Krarup fremlagde info om ledergruppen.  Lederne har lige været 

samlet til lederdag. 

Mange gode arrangementer har været aflyst pga Corona. Der er endeligt 

mulighed for opstart nu i April 2021.   
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Der er fint fællesskab i ledergruppen. Det er rigtigt godt at der er 

kommet nye unge ledere der hjælper til i gruppen. Arresø centeret er 

blevet booket til en Blackfoot gruppe lejr i den første uge i 

sommerferien. 

 

Mikro grenen: Sanne Bjerregård Fremlagde info om mikro aktiviteterne.  

Der var 30 mikro spejdere ved det sidste mikro møde. Der er taget 

”hulebyggermærke”, Vi har bagt pandekager til vores ”mikro heks”. 

Overnatninings tur blev desværre aflyst. SRAM-RAB – løb og kniv 

mærke. 

Mini Grenen:  Anders fremglagde info om mini Spejderne, 22 Minier har 

haft et fin start med første hjælp med hjælp fra Vildmark gruppen.  

Der er blevet lavet mad på Trangia, madlavning er blevet dyrket 

meget. Der er taget Bål arrangør mærket, og shelter tur i Kattehale.  

Der var sommerlejr i ferien.   Der er kommet 2 unge mini spejder 

ledere i 2021. De unge ledere gør det rigtigt godt. 

Junior Grenen: Bernt fremlagde Junior grenen: Juniorerne har arbejdet 

med grundfærdigheder til ”Lejr liv”, Orienterings løb, 1. hjælp, ild, 

Fra Jord- til bord (partering af Grå-ænder), Der har været en del 

brug af Corona spejd – aktiviteter. Juniorerne har været på ture til 

Kattehale-hytten. Trangia-mærke. Fremad er planen at have fokus på 

færdigheder for at blive klar til oprykning til Trops grenen. 

Trops grenen: Tommy fremlagde Trops grenen.  Året startede med ”Fange 

heik”, Trops aktiviteter er ofte mere ”udadvendte, ud af gruppen”. 

Det var svært at mødes med andre spejder grupper pga Corona 

nedlukning. Der var en god tur rundt om Sjælsø, med overnatning i 

hængekøjer,    Sommer lejr blev aflyst pga Corona, Der er blevet 

fremstillet vindmøller, Weekend tur til Arresø centeret.   Alt i alt 

et OK år, selvom mange spændende løb har været aflyste. 

Klan grenen:   Klanen eksisterer stadig, og glæder sig til efter 

sommerferien , hvor klangruppen nok vil blive noget større, pga 

oprykning fra  Trops grenen.  

 

6. Udviklingsplan 

Gruppe leder; Susan fremlagde Blackfoots udviklings plan.  

 

7. Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke kommet nogen indkomne forslag. 

 

8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Der foreslås at bestyrelsen består af ca. 10 medlemmer. 

 

9. Valg til bestyrelsen 

 

Bestyrelses formand (Michael Timm) er ikke på valg (fortsætter i 

gruppestyrelsen) 

Kasserer (Pernille Paaske Hernø) er genvalgt 

 

Forældre: 

Martin Ravn er ikke på valg (fortsætter i gruppestyrelsen) 

Doris Søgaard Farver er ikke på valg (fortsætter i gruppestyrelsen) 

Line Kjærgaard er genvalgt 

Kitt Svane Bjerregaard er valgt 

Marie Anderson er valgt 
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Ledere: 

Kasper Hillestrøm er genvalgt 

Sanne Valentin Bjerregaard er ikke på valg (fortsætter i 

gruppestyrelsen) 

Gruppeleder Susan Krarup er ikke på valg (fortsætter i 

gruppestyrelsen) 

 

Valg af søkynding medlem: Er ikke nødvendigt, da vi ikke laver meget 

af denne aktivitet. 

 

10. Valg af gruppens repræsentanter til Korpsrådet:   

Tommy Sanddal Poulsen og Susan Krarup repræsenterer Blackfoot ved 

korpsrådet. 

 

11. Valg af gruppens repræsentanter til Divisionsrådet.  

Susan Krarup vil gerne deltage i divisions rådet. 

 

12. Valg af revisor: 

Anders Grønning Kjærgaard er valgt 

 

13. Evt. 

Der er ingen kommentater til eventuelt. 

 

 

Underskrifter 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Doris Søgaard Farver Michael Timm Jacob Vium  

Dirigent Formand Referent 


