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INDKALDELSE TIL
GRUPPERÅDSMØDE

BESTYRELSESFORMANDENS
BERETNING

GRUPPELEDERENS
BERETNING

BRETNINGER FRA
GRENENE

I N D H O L D

KRAGETÆER
1. Højbjerg Pigegruppe

På grund af Corona restriktionerne afholdes vores
årlige grupperåds- og forældremøde som videomøde.
Videomødet afholdes 22. marts kl. 19.

For at deltage i mødet skal i bare følge linket ovenfor.

Mødet fungerer som 1. Højbjerg Pigegruppes
generalforsamling.

Både spejdere og forældre er velkomne til at deltage. 

Generalforsamling i Hyttefonden Vi indleder med
generalforsamling i Hyttefonden. Denne vil tage ca.
20 minutter. Der aflægges status på hytten og driften
af denne. Bestyrelsen er på 4 personer.

Indkaldelse til
grupperådsmøde
Link til online-GRM: Tryk her (Google Meet)

DAGSORDEN FOR
GRUPPERÅDSBMØDET

HYTTEFONDENS
BERETNING

https://meet.google.com/vkg-jxqz-qcg


Valg af dirigent og referent

Årsberetning fra Hyttefonden

Fremlægning af årsregnskabet

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Behandling af indkomne forslag
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Dagsorden for
grupperådsmøde

Valg af dirigent og referent

Årsberetning fra bestyrelsesformanden 

Årsberetning fra gruppelederen

Årsberetninger fra de øvrige grene

Fremlægning af årsregnskabet

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af lederrepræsentanter 

Valg af unge medlemmer

Valg til divisionsrådet

Valg til korpsrådet

Valg af revisor og revisor-suppleant

Behandling af indkomne forslag

Eventuelt

Bestyrelsens

generalforsamling
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5.

6.
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B e s t y r e l s e n  b e s t å r  i  d a g ,  f o r u d e n  l e d e r g r u p p e n  a f :

F o r m a n d :  P a l l e  T h o m s e n  –  p å  v a l g ,  m o d t a g e r  g e n v a l g

K a s s e r e r :  R i k k e  N i e l s e n  –  i k k e  p å  v a l g

G r u p p e l e d e r :  M a r i e  F a l c h  –  i k k e  p å  v a l g

F o r æ l d r e r e p r æ s e n t a n t  T r o p :  S u s a n n e  B e c h m a n n  d e  M e z a  –  p å  v a l g ,  m o d t a g e r  g e n v a l g

F o r æ l d r e r e p r æ s e n t a n t  T r o p :  S i g n e  W i r t h  E n g e l u n d  –  i k k e  p å  v a l g

F o r æ l d r e r e p r æ s e n t a n t  M i k r o / M i n i / J u n i o r :  Ø n s k e s



Bestyrelsesforman-
dens beretning

af Palle Thomsen

2020 har ligesom for alle andre været et
meget usædvanligt år for 1.Højbjerg piger.
Coronaen har gjort at spejderarbejdet blev
sat på standby i flere omgange i løbet af
året, men det lykkedes dog trods alt for
lederne at få gennemført nogle alternative
arrangementer i stedet for de aflyste lejre.
Rammerne er som sædvanlig i topform med
en sund økonomi, en hytte der løbende
bliver opdateret og et godt område til
bålplads og spejderaktiviteter.
Som altid er vi på udkik efter nye ledere. Vi
er heldige at vi har en meget erfaren og
engageret ledergruppe, men på et tidspunkt
stifter de familie og så kniber det forståeligt
nok med overskuddet til også at klare
spejderarbejdet. Minigrenens ledere Sabrina
og Christian har faktisk i 2020 haft lille
Vincent med til møderne, men nu er det tid
til at stoppe til sommerferien. Vi siger fra
gruppen tusind tak for indsatsen.

Det betyder at vi nu er på udkik efter nye
ledere, dels til minigrenen, men også en
ekstra til tropsgrenen, som Marie har klaret
alene indtil nu.
Som altid er vi på udkik efter nye ledere. Vi
er heldige at vi har en meget erfaren og
engageret ledergruppe, men på et tidspunkt
stifter de familie og så kniber det forståeligt
nok med overskuddet til også at klare
spejderarbejdet. Minigrenens ledere Sabrina
og Christian har faktisk i 2020 haft lille
Vincent med til møderne, men nu er det tid
til at stoppe til sommerferien. Vi siger fra
gruppen tusind tak for indsatsen. Det
betyder at vi nu er på udkik efter nye ledere,
dels til minigrenen, men også en ekstra til
tropsgrenen, som Marie har klaret alene
indtil nu.
Bestyrelsen udgøres af formand, kasserer,
gruppeleder og mindst tre andre. Den skal
helst afspejle
sammensætningen i gruppen og i øjeblikket
er de fleste bestyrelsesmedlemmer tilknyttet
tropsgrenen som enten forældre eller ledere.
Jeg håber derfor at der
til grupperådsmødet melder sig nogle
forældrerepræsentanter fra de yngre grene.
Bestyrelsen er ikke involveret i selve
spejderarbejdet, men bidrager til at
rammerne med økonomi, hytte og
hytteområde er i orden. Den mødes cirka fire
gange om året, hvor der er lejlighed til at
diskutere med lederne, lægge planer for den
nærmeste fremtid og træffe beslutninger om
nye tiltag. Derudover er der nogle praktiske
dage, hvor bestyrelsen deltager.
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Bestyrelsen består i dag af formand Palle
Thomsen, kasserer Rikke Nielsen, gruppeleder
Marie Falch, Stedfortrædende gruppeleder
Sabrina Færch, forældrerepræsentant Susanne
Bechmann de Meza og forældrerepræsentant
Signe Wirth Engelund.
Kassereren har i løbet af året ændret vores
økonomisystem, således at opkrævningerne i
forbindelse med kontingent og lejre nu
foregår via
medlemsservice. Vi håber, at I vil tage godt
imod det og bære over med eventuelle
opstartsvanskeligheder.
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I forbindelse med kaffemødet i sommer blev
deltagelsen i loppemarkedet diskuteret og
bestyrelsen har valgt at lytte til stemningen
blandt forældrene. Gruppen deltager derfor
ikke længere i loppemarkedet på Søren
Nymarksvej. Det betyder en nedgang i
indtægt, men økonomien er så god at vi godt
kan klare os uden. Vi holder dog fast i
bagagerums-marked ved Føtex grundlovsdag,
samt julemarkedet, som også giver os nogle
gode indtægter.

Med spejderhilsen Palle



Gruppelederens
beretning

af Marie Falch

Lige inden alt blev lukket ned, nåede vi at
tage på fastelavnstur og holde
grupperådsmøde. Tropsspejderne selv stod
for både planlægning og udførelsen af
fastelavnsturen. Det blev en fantastisk tur
med Duck Tales tema, og lederne nød også
godt af den nye arbejdsfordeling, og det
vil derfor blive et fast projekt for troppen at
arrangere årets fastelavnstur #nemt.

Umiddelbart efter fastelavnsturen blev
spejder så lukket ned, og ligesom mange
andre grupper, gik vi gang med
hjemmespejd. I foråret blev det i form af et
par udfordringer om ugen. Udfordringerne
var f.eks. naturbingo/skattejagt,
pandekager, vandreture og båltænding. Det
var skønt at lege lidt spejder på trods af
nedlukningen, og det var sjovt at følge med i
de mange billeder, der kom fra spejderne.
Selvom hjemmespejd aldrig kan være en helt
acceptabel substitut for rigtigt
spejderarbejde, var min fornemmelse, at de
spejdere der deltog, havde det sjovt, jeg
hyggede mig hvert fald gevaldigt.

Inden sommer kom vi tilbage til rigtig
spejderarbejde igen. Vi skulle have været på
en stor fælles sommerlejr med hele Århus
Skov Division, men det bliver overraskende
nok ikke til noget. Til gengæld kom vi afsted
på vores egen lille hyggesommerlejr i
Bjørnebo Hytten, hvor vi var omkring 35
spejdere og 4-5 ledere afsted. På lejren
levede vi det vilde jetsetter liv og
besøgte eksotiske lande som Holland og
Færøerne..

Efterårssæsonen begyndte lovende, og vi
nåede at komme ind i en god spejderrytme
igen, før vi igen blev lukket ned. I september
afholdt vi en fælles oprykningsdag med
hemmelige oprykningsritualer. Samtidig var
der blevet inviteret til forældrekaffe, hvor
der blev præsenteret et forældrehjul, som
skal hjælpe med at holde overblik over, hvilke
arrangementer, hvor vi har brug for hjælp fra
forældre. 
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Juleturen i år blev uden overnatning,
undtagen for nogle seje juniorspejdere, der
sov i shelteren ved Ravnsø. Selvom det ikke
var en juletur, som vi kender den, var det
stadig en skøn tur med sjove aktiviteter i
Mattisskoven sammen med Ronja Røverdatter
og Rumpenisserne.
Desværre har vi været lukket ned i et par
måneder nu, og vi har ikke nogen
fornemmelse af, hvornår vi kan genoptage
spejderarbejdet igen. Men frygt ej, for de
fantastiske ledere har selvfølgelig kogt noget
hjemmespejd sammen, som man kan deltage
i, indtil vi kommer tilbage – Vi har en masse
nye seje hjemmespejdmærker klar! 

Spejderåret 2020



Der er i det forgange år sket en smule med
lederteamet. Mikrolederne blev pludselig
kontaktet af tidligere spejder Lea, som ville
høre, om de stadig legede spejder, og om
hun måtte lege med. 
Desværre sagde vi efter sommer også farvel
til Helle, som ærgerligt
nok ikke kunne være leder længere. Det har
været skønt at have Helle tilbage i
gruppen, og vi håber ikke, at det er sidste
gang, vi har haft hende med på tur. 
Sabrina og Christian fik i sommers sønnen
Vincent, som blev vores yngste minileder
nogensinde. Han har med hård hånd holdt
styr på minierne, men nu har han fået travlt
og kan ikke længere være minileder og
desværre tager han sine forældre med –
Heldigvis kan vi ikke komme af med Sabrina
og Christian, selv hvis vi prøvede, og de vil
stadig deltage på ture og være med ’bag
scenen’ i lederteamet. 
Juniorgrenen har til gengæld fået støtte af
Sille, som er en af vores klanspejdere. 

Jagten på 1. Højbjerg næste spejderleder er
gået i gang og kender du en ildsjæl der gerne
vil være leder, eller brænder du selv for at
lave noget fedt spejderarbejde, så tøv ikke
med at kontakte mig.
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Det er stadig svært at sige, hvornår og
hvordan vi kan komme tilbage til almindeligt
spejderarbejde, og jeg vil derfor ikke love alt
for meget. Vores forhåbning er dog, at vi
kommer tilbage i løbet af foråret og
hvert fald kan komme afsted på sommerlejr. 

Årets sommerlejr bliver en
divisionssommerlejr i en light-version, hvor
vi tager til Ryekol Spejdercenter sammen
med Højbjerg Drenge og Holme-Spejderne.
Lejren er stadig under udvikling, men
det vil foregå i uge 27 (ca. 3. juli – 10. juli),
så sæt gerne kryds i kalenderen. 

Vi ser frem til et forhåbentlig aktivt
spejderår - bank under bordet - og vi håber,
at I vil holde i lidt endnu.

Mange spejderhilsner Marie 

Lederstatus 

Spejderåret 2021



2020 har stor set været præget af corona med
mange aktiviteter, der er blevet aflyst eller
gennemført på anden vis.

I de åbne huller, hvor vi har kunne mødes, har
der været to arbejdsdage, hvor udenomsareal
og selve Knasten er blevet efterset og
forskønnet, herunder opsætning af nye
radiatorer i patruljerum og i køkkenet. Knasten
fremstår derfor velholdt, både inde og ude.
Derudover har Hyttefonden deltaget i to
bestyrelsesmøder.

Hyttefonden bidrog med rigtig god arbejdskraft
til loppemarked i marts/april 2020. Til trods
for corona, blev der solgt for 168 t.kr., fordelt
med et overskud til 1. Højbjerg på 40 t.kr.

Årets julemarked blev kun til salg af juletræer –
og lidt pynt udstillet ved det store vindue – da
vi ikke kunne have kunder indenfor.
Hyttefonden hjalp (med stor bistand fra
forældre og ledere) med fældning og kørsel af
juletræer og der var fyldt godt op på hele
grunden, Ligeledes har hyttefonden hjulpet ved
salg af juletræer. Alt i alt gav det et flot
overskud på ca. 38 t.kr.

Hyttefonden har forlænget areal-
lejekontrakten med Aarhus Kommune med
endnu 10 år (standard).

Tak til alle, der bidrog i løbet af 2020!

Helle Marie Andersen
Hytteformand
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Hyttefondens
beretning
af Helle Marie Andersen



2020 startede i mikrogrenen ud med højt
humør, kreativitet, lysstøbning og massere
glimmer. Herefter stod den på “God
kammerat”-mærke, hvor pigerne fik lavet
deres egen liste over, hvordan man er en god
kammerat. Vi havde fantastiske samtaler om
kammeratskab og om hvordan man trøster.
 
Efter vinterferien stod den på loppemarked,
hvor pigerne brillerede i salg, god service og
oprydning. Vi havde nogle sjove dage
sammen og fik tjent ind til spejderne.
Derefter stod den på fastelavnstur. En tur
der stod i MGP’ens tegn. Udover
spejderaktiviteter blev der pyntet op til den
helt store MPG-fest, med MGP-pynt,
stemmesedler, dans, sang og popcorn.
 
I takt med at vejret blev lunere, gik
mikroerne i gang med at tage “Spis
Naturen”-mærket. Vores æbletræ havde på
magisk vis givet lækre æbler som vi lavede
den skønneste æblegrød ud af, som vi lunede
os på rundt om bålet.
 
I marts måned ramte coronaen os og vi var
desværre nødsaget til at lukke
spejderarbejdet ned sammen med resten af
landet. Men intet kan stoppe spejdernes
arbejde, så mange mikroer var med på
hjemmespejd-holdet og tog det famøse
hjemme-spejdmærke i perioden vi var
hjemsendt - super sejt! 
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Mikroernes
beretning
Lea Andersen, Lil Lysdal og Tine Rudfeld

Heldigvis fik vi lov at starte spejder op igen
inden sommeren - nu med ekstra sprit,
afstand og håndvask. Og inden sommerferien
nåede vi at holde en fantastisk afslutning
med bananer over bål og selvrystet
flødeskum, med massere af krymmel og god
stemning på. Her måtte vi også sige farvel og
tusind tak til Astrid, der gik på barsel.

På trods af corona
kom vi i sommerferien afsted på en
alternativ sommerlejr med hele 1. Højbjerg.
Nu hvor man ikke måtte rejse ud af landet,
tog vi på en tur rundt i verden på
bedste spejdermanér! Mange mikrospejdere
var på lejr for første gang, og var så
seje at sove ude i telt hele lejren! Det blev en
tur med mange gode historier,
grin, vandkampe, madlavning, ansigtsmaling
og træning af spejderfærdigheder.
 



Efter sommerferien
startede vi op med nye mikrospejdere, bål,
snobrød og hulebyggeri. Til den
årlige oprykning sagde vi farvel til Svea,
Karla, Paja, Sara og Luca som
rykkede op til minispejderne. Efter
oprykningen havde vi 4 seje mikrospejdere
tilbage. Uge efter uge blev vi dog flere til
møderne, og det var fantastisk at
opleve pigerne dele deres spejderbegejstring
med veninder og klassekammerater,
som kom med til spejdermøderne. Flere af
dem er nu også blevet en del af vores
mikrogruppe, der nu består af ca. 10
mikroer. Sammen med de nye spejdere
kunne
vi også byde den nye mikroleder Lea
velkommen, som nu er blevet fast del af
mikrogrenen.

Tiden i efterårsmånederne stod på knivbevis,
“Sansekender”-mærke og “Skattejæger”-
mærke. Pigerne gennemførte forløbene på
sejeste vis og lærte om alt fra at bruge
kniven på rette vis, snitte navneskilte, have
styr på de forskellige sanser, til at lave deres
egne sørøvernavne og lære verdenshjørnerne
at kende.
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Da vi kom ind i de koldere månedere var vi
igen udfordret af coronaen. Vores årlige
juletur stod for skud, men endte som en
succesfuld en-dags-juletur med temaet
Ronja Røverdatter. Mikroerne hjalp Ronja og
Birk som rumpenisser, der klarede alle
udfordringer og reddede Ronja og Birk fra de
onde Heksefugle.
 
Hele december var mikroerne i julemandens
værksted, hvor der blev produceret julegaver
til den helt store guldmedalje. Mikrogrenens
år sluttede således af som det startede;
med fuld knald på kreativitet, fantasti og en
frygtelig (dejlig) masse glimmer!
 
Nu følger vi med i pigernes skønne billeder
af de hjemmespejd opgaver som de løser
derhjemme, mens vi venter i spænding på at
landet åbner op, og vi igen kan komme
tilbage til at lave det vil elsker allermest -
nemlig at være rigtige spejdere ude i
naturen!



Kære spejdere og forældre. 
Så gik der et år med lockdown og andre
“ikke-aktiviteter”. Vi savner spejderarbejdet
og vi savner jer. Vi har i løbet af året nået
nogle enkelte rigtig hyggelige møder, og et
par lidt anderledes lejre. 

Årets divisionslejr blev til en intim
spejderlejr smurt ind i solcreme og
håndsprit. 

Juleturen blev der heldigvis lukket op for, og
vi fik hjulpet Ronja Røverdatter og krydset
Helms kløft. Så nåede vi også et par ude-
møder med højt humør og kolde næser. Nu
håber vi snart at vi kan se hinanden igen, og
ikke mindst kramme, high-five og spise kage
med hænderne. Indtil da håber vi at i nyder
hjemmespejd og holder spejderånden i live
så godt i kan.  

Hygiejniske spejderhilsner
Minilederne
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Miniernes
beretning
Christian Hansen, Sabrina Færch og Vincent



Kære Juniorer,

Det var jo desværre ikke meget vi fik jer at se
i 2020.I februar gik vi i gang med et
orienteringsforløb, men måtte desværre
lukke ned efter kun ét møde. Derpå stod den
på hjemmespejd foråret igennem. Det var jo
også en dejlig ting, men kan naturligvis ikke
måle sig med den ægte vare.

Divisionsturneringen blev aflyst til fordel for
Ju9or-fejden, som så også blev aflyst. Vi
antager naturligvis at vi ville have vundet
begge dele; så lad os gøre det samme næste
gang. 
Sommerlejren nåede lige præcis at blive til
noget, og opbakningen var enorm. Vi var i
Bjørnebo i Jeksendalen, hvorfra vi drømte os
til Mexico, Holland og Færøerne. 

Efteråret behandlede os rimeligt: Vi fik en ny
gruppe op (tænk, hvis der var lukket ned, og
de skulle forblive minier!) og vi fik lov at
holde en masse møder. Vi har lavet bål og
rafteprojekter og slæbt brænde, og så nåede
vi at gå i gang med ‘Smagsdommer’ forløbet,
som er et af de bedste i det nye mærkelex.
Dette - samt Orientering - håber vi at få lov
til at gøre færdigt, når spejderlandet
forhåbentligt snart åbner op til et fantastisk
forår!

Vi ses snart!
Spejderhilsner, Juniorlederne.
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Juniornes
beretning
Bjørn Haugaard, Nina Degn og Sille Dalsgaard



Tropssæsonen startede med, at de to
patruljer, Sika og Wapiti, skulle på
patruljeture. Planlægningen stod de selv for
ud fra nogle enkelte regler, som f.eks. at de
skulle sove udenfor og at de selv skulle
komme ud til deres overnatningssted (ingen
forældrekørsel). Den ene patrulje tog med
letbanen til Lisbjerg og den anden tog
bussen til Vilhelmsborg. Turen gav
patruljerne mulighed for at lære hinanden at
kende på egen hånd. 
I troppen er de fleste møder patruljemøder,
hvor patruljerne selv står for at planlægge
mange af deres møder. Målet er, at alle
tropsspejdere har nået at planlægge
minimum et møde i løbet af året. I efteråret
var der planlagt flere forskellige sjove og
spændende møder. Der var f.eks. både et
hvor-godt-brænder-det-møde og et
lagkage-løb. 
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Troppens
beretning
Af Marie Falch

I efterårsferien plejer vi at sende en god
håndfuld tropsspejdere afsted på
PLan-kurser, som er kurser arrangeret af
DDS, hvor spejderne møder andre
spejdere fra hele landet (læs mere om PLan
her). Desværre blev det er mystiske årsager
(måske corona) ikke til noget i år. Heldigvis
havde deres leder ikke alt for mange planer i
ferien og der blev arrangeret Alterna-PLan
sammen med Højbjerg Drenge. Vi var 9 piger
og 3 drenge afsted og vi havde en fantastisk
tur, hvor spejderne var på løb, lavede mad
med handikap (skåle, knive og
skærebræt tapet på hænder, ryg og hoved),
spillede Varulv og forevigede det
hele på instagram (se højdepunkter fra turen
på vores Insta her). Det var så stor en
succes, at vi fremadrettet vil holde en årlig
tur sammen med Højbjerg Drenge - Pigerne
har dog besluttet at 18 km er for langt at gå
for en cheeseburger på McDonalds. 

Vi håber, vi snart kan komme
tilbage og at pigerne kan komme afsted på
påskekursus på Forlev.

Mange spejderhilsner Marie


