
Budget 2021
Budget 2021 Regnskab tidligere år
Stjernegruppen 2020 2019 2018 2017 2016

1000 INDTÆGTER
1100 Kontingentindtægt i alt 374,000 364,100 314,936 334,462 305,539 268,195
1399 Offentlige tilskud i alt 327,750 303,239 309,003 312,426 242,483 233,373
1899 Egne indtægter i alt 147,500 296,491 346,799 224,319 277,296 447,205
1999 Indtægter i alt 848,500 963,346 970,702 871,207 825,318 948,988

2000 UDGIFTER
2199 Kontingenter i alt 104,000 103,465 111,205 127,020 113,663 87,702
2299 Spejderaktiviteter i alt 59,500 20,646 39,168 48,240 57,538 115,716
2399 Administration i alt 344,000 334,086 275,291 21,714 174,284 87,426
2790 Egne investeringer i alt 66,000 143,982 407,951 353,597 114,433 156,497
2899 Lokaleudgifter i alt 275,000 370,893 287,276 278,268 352,611 285,341
2999 Udgifter i alt 848,500 973,073 1,120,890 828,839 812,528 732,682

3000 ÅRETS RESULTAT 0 -9,727 -150,188 42,368 12,790 216,306

Budget
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4. Indkomne forslag
1) Vision 2030 
Ændringsforslag: der ønske indført en bullet før de to eksisterende på side 3 Stjernegruppens vision: 
* Stjernegruppen, er som en at de største spejdergrupper under DDS, kendt for en ambitiøs og fornyende 
tilgang til moderne spejderarbejdes udtryk og organisering med en god balance og en 
klar forventingsafstemning mellen spejder- og fritidsliv. 
Motivation: 
Den nuværende vision 2020 og det eksisterende visionsudkast har de facto meget lidt eksplicit henvisning 
til hvad spejderarbejdet i DDS hviler på og hvordan vi i Stjernegruppen forholder os til det. Det kan på den 
eneside forekomme overflødigt for de som tager dette som indforstået for en gruppe i DDS. For dem som 
har mindre kendskab til hvad DDS står for giver det anledning til uklarhed eller misforståelser. Samlet set en 
dårlig forventningsafstemning mellem visionens 'to' gennemgående målgrupper 'spejder- og friluftsliv'. 
Hvilket selvfølge skal læses ind i hvordan begreberne 'Spejder- og friluftsliv' i forvejen er brugt i visionen. 
 



å5a. Sølvstjernen 2020



å5b. Guldbrændeknuden 2020



6a. Valg til bestyrelsen

▪ Valgperiode er to år
▪ Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen 2020-21 

består af formand, kasserer, tre venner, én 
søkyndig, to ledere og én ung spejder, i alt 9 
personer

▪ Formand, kasserer og tre venner
• Formand Ole Strøm er ikke på valg
• Kasserer John Reib er på valg og genopstiller
• Lotte Holk Hansen er på valg og genopstiller
• Jeppe Bæk er på valg og genopstiller ikke
• Christina Gotfredsen er ikke på valg
• Rasmus Paarlberg nyopstiller



6b. Valg til bestyrelsen

▪ En søkyndig
▪ Rikke Mohlin er på valg og genopstiller

▪ To ledere
• Ledergruppen vælger to lederrepræsentanter til bestyrelsen på 

ledermøde den 4. maj 2021

▪ En ung spejder
• Klanspejder Tobias Strømberg er valgt af Klan Galakseblafferne



6c. Valg til Korpsråd
▪ Stjernegruppen har to 

repræsentanter i Korpsrådet i Det 
Danske Spejderkorps

▪ Valgperiode ét år
• To kandidater opstiller

• Klanleder Tobias Strømberg
• Gruppeleder Christine Wille



6d. Valg til Divisionsråd

▪ Stjernegruppen har fem 
repræsentanter i Divisionsrådet i 
Kong Knud Division. 

▪ Valgperiode ét år
▪ Fem kandidater opstiller

• Formand Ole Strøm 
• Gruppeleder Christine Wille
• Klanleder Tobias Strømberg
• Klanleder Sofie B. Hansen
• Kasserer John Reib



6e. Valg som revisor

▪ Stjernegruppen har én revisor
• Revisor 

• Jan Jørgensen er villig til genvalg



6. Eventuelt



Salg af lodsedler

Pris 30 kr./styk
Stjernegruppen får 12/17kr./styk
Gruppen kan vinde 25.000 kr. 
til brug i Spejder Sport

I 2019 tjente Stjernegruppen mere 
end 33.000 kr. I 2020 kun 20.000 kr. 
på grund af Corona



Store Klatreuge 15-20. juni 2020



Sct. Hans i børnehøjde, 23. juni 2021



Vigtige datoer i 2021
• Lodseddelsalg

• 1. maj – 31. oktober 2021
• Ledertræf 2021

• Aflyst
• Arbejdsdag I

• Lørdag 17. april
• Sct. Georgsdag

• Afholdes grenvis tæt på fredag 23. april
• Nat i Naturen

• 8-9. maj
• Store Klatreuge

• 15-20. juni
• Sct. Hans aften 

• 23. juni
• Bootafternoon

• Endnu ikke fastlagt

• Åbent Hus
• Torsdag 20. august

• Sæsonstart
• Lørdag 22. august

• Bootcamp
• Endnu ikke fastlagt

• Arbejdsdag II
• Lørdag 26. september

• Juletur 2021
• 19-21. november

• Lysløb 2021
• Onsdag 2. december



Glæd jer til nye stjerneoplevelser!



Foto: Tropsleder Tommy overvåger troppen på vej tilbage til lejren, oprykningstur til Brænde Å, august 2005

Tak for nu





* Transperrens og forventnindsafstemning 
Successkriterier:  
- Let adgang for gruppense medlemmer til dagsordner og beslutningsreferater for møder i 
grupperåd, bestyrrelse, GL og ledermøder. 
- En enkel procedurer for hvordan en sag tages op i og behandles af i hhv bestyrrelse og GL. 
- Gruppens vedtægter samt ledelsesorganernes forretningsorcen er lettilgængelig for alle gruppens 
rellevante medlemmer. 
Motivation: 
Ovennævnte burde vel umiddelbart være en værdig ambition for en hver medlemsdemokratisk forening 
der opererer under DDS og Folkeoplysningsloven. Motivationen for forslaget behøver ingen yderligere 
bergundelse end en nøktern konstatereing af at undertegnede under udarbejdelsen herværende forslag 
faktisk ikke og dog med ret betydelige adgang til mails gennem flere år samt internt delte dokumenter 
faktisk ikke har kunne finde dels de gældende vedtægter, grupperåds referater, mm. 
 


