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KFUM-Spejdernes Voksenarbejde 

Referat af Årsmøde d. 29. okt. 2022 på Houens Odde 

Årsmødet indledtes med Spejdersangen 

1. Valg af dirigent: Niels Philip Jensen 

Valg af referent: Birte Breum Kenrad  

 

2. Beretning fra arbejdsgruppen 

Jørgen Øllgaard overrakte 75 års stjernen til Elin Andersen, der lovede at viderebringe den til 

Leif, der lå syg derhjemme. STORT TILLYKKE, Leif. 

a) Arrangementer 2021:  Grønne Dage på Houens Odde – samme weekend      

             som KunstCirklens arrangement. 

Arrangementer i 2022:  Kr. Himmelfarts tur til Møn 

   Spejdernes Lejr (Dagsbesøg) 

   Sommertur til Nerja i Spanien 

b) Hvordan synliggør vi voksenarbejdet:  Det lysegrønne tørklæde 

Måske et mærke? 

Navn: måske ”De evigt Grønne” eller 

”Evergreens” eller ”Stedsegrønne” 

Der kom mange forslag. Vigtigt er, at 

• Navnet markerer, at vi er spejdere 

• Navnet er dansk 

• Arbejdsgruppens forslag: Eviggrønne / De evigt Grønne 

• Evt. en forkortelse 

Der var ikke fuld tilfredshed med forslagene, så 

ALLE går hjem og tænker over et navn – og indsender deres forslag til Jørgen inden d. 

14. nov. 

3. Regnskab for 2021 og budgetter for 2023 hhv. 2024 blev fremlagt af Willy Engelhardt. 

 

Egenkapitalen på ca. kr. 50.000,- stammer dels fra overskud fra Thy turen og dels fra overskud 

fra Amerika turen. Arbejdsgruppen anser beløbet som passende som sikkerhed ved vore 

arrangementer.  

 

Der var ingen andre bemærkninger til regnskabet eller til budgetterne. 

 

Under punktet blev foreslået nye regler for betaling for arrangementer: 

• For mindre arrangementer – herunder Grønne Dage og Kr.Himmelfarts-tur (normalt tre 

overnatninger) – betaler deltagerne iht. et budget. Evt. overskud eller underskud afregnes 

med Voksenarbejdets fælleskasse. 

 

• For større ture – f.eks. sommertur – betaler deltagerne a conto indbetaling iht. et budget. 

Evt. underskud dækkes af rejsedeltagerne. Evt. overskud udbetales til rejsedeltagerne, 

idet dog beløb under kr. 200,- pr. deltager ikke udbetales, men overføres til 

Voksenarbejdets fælleskasse. 
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• Arbejdsgruppen vil senere præcisere øvrige regler for administrationsbidrag henholdsvis 

gebyr for deltagere, der ikke er medlem af KFUM-Spejderne.  

 

4. Kommende aktiviteter. 

• Kr. Himmelfartstur 2023: til Silkeborg v. Peder Spørring. 

Bo på Vejlsøhus – fuld forplejning – 2.500 kr. /pers. (+ 600,- kr. for ønsket om 

eneværelse (X)) 

 

• Sommertur 5. – 14. sept. 2023: Cykeltur langs Loire-floden i Frankrig v. Willy og Søren. 

Merlot rejser arrangerer – ca. 13.000 kr. + cykelleje + fly (+ 1.800,- kr. for ønsket 

eneværelse (X)). 

Hurtig tilmelding til Willy, så snart indbydelse er udsendt. 

 

(X) Arbejdsgruppen har efter årsmødet vedtaget, at der betales tillæg for eneværelse, hvis 

man har anmodet om eneværelse, og at tillægget højst er kr. 200,- pr. overnatning.  

 

Nyhedsbrev om begge ture kommer snarest 

 

• Grønne dage 6. – 8. okt. 2023:  7. okt. på Odden (incl. Årsmøde) 

8. okt. KunstCirklen (Ved Esbjerg) 

 

Hvem arrangerer???  

▪ Grønne Dage 2023 (Arbejdsgruppen) 

▪ Kr. Himmelfartstur 2024? 

▪ Sommertur 2024? 

Arbejdsgrupppen håber, at nogle fra medlemskredsen vil tilbyde sig. 

 

5. Valg:    

 Arbejdsgruppen:  
 Genvalg af: Jørgen Øllgaard 
  Anna Marie Frost 
  Anne Dragsbæk 
  Willy Engelhatd 
  Søren Larsen 
 Nyvalg af: Niels Philip Jensen 
   
 Revisor: Genvalg af Kirsten Fonseca 

 

6. Evt.  

Wagner Fonseca takkede Jørgen Øllgaard for et fremragende formandskab gennem mange år. 

 

2022-11-01 

Birte Breum Kenrad Niels Philip Jensen 

Referent  Dirigent 


