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Øksegruppen - KFUM-spejderne Holbæk
Øksegruppen holder til i Holbæk, hvor vi laver fede aktiviteter for børn og unge. Vores fokus er på
at skabe gode rammer der sikre at spejderne føler sig hjemme og trykke til aktiviteterne. Vi mener
det er vigtigt for børn og unge at komme væk fra computeren og få lidt frisk luft sammen med andre
i samme alder.
Dette dokument beskriver hvad der er sket i Øksegruppen i løbet af 2017, dette inkluderer
årsregnskabet, referatet fra generalforsamlingen, samt uddrag fra vores aktiviteter i løbet af året.

Grupperådet
Grupperådet hos Øksegruppen består af gruppelederen, grupperådsformanden og kassereren. Derudover er der tilknyttet to ansvarlige for Lerbjerg-Lejren. Alle ledere og medlemmer er desuden meget
velkomne til alle grupperådsmøderne.

Gruppeleder:
Jens Andersen
gruppeleder@oeksegruppen.dk

Grupperådsformand:
Thomas O. Mortensen
formand@oeksegruppen.dk

Kasserer:
Jakob M. Hansen
kasser@oeksegruppen.dk
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International samarbejde
Årets sommerlejr førte os til Spejdernes Lejr
2017 i Sønderborg, hvor vi sammen med 37.000
andre spejdere havde en fantastisk uge med fede
aktiviteter og nye fællesskaber. Øksegruppen
havde op til lejren stået for kontakten til de engelske spejdere fra 4th Southgate Scouts. Op til
lejren udvekslede de to ledergrupper en masse
mails for at koordinerer og forberede vores fælles
lejrplads. Spejderne fra begge grupper lavede korte video indslag som de sendte til hinanden for
at præsenterer sig. Dette gjorde at da de mødtes
på lejren var de allerede bekendte med hinanden
og kunne starte ugen godt ud.

glænderne, og levede i skønt spejderfælleskab,
hvor vi lavede mad, spiste, spillede spil, afholdte
lejrbål og hyggede sammen. Der blev også taget
et specielt venskabsmærke i løbet af sommerlejren.
Midt på ugen holdt vi vores eget lille lejrbål
hvor begge grupper havde indslag og lege. Hele
lejrbålet blev kørt på både dansk og engelsk for
at sikre at alle englændere såvel som danskere
kunne være med.

Det har været utroligt givende for vores spejdere at bo sammen med spejderne fra 4th Southgate, og vi håber at kunne lave flere arrangementer sammen i fremtiden. Vi har holdt kontakten i løbet af efteråret, og er i gang med at planlægge en tur for Øksegruppens ældre spejdere til
På sommerlejren delte vi lejrplads med en- England i sommeren 2018.
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Ulve enhed (6-9 år)
I 2017 startede Øksegruppen en Ulve-enhed
op, efter en periode uden spejdere i alderen 6-9år.
Møderne afholdes hver anden søndag og har fokus
på udendørsaktiviteter, sammenhold og klassiske
spejderfærdigheder. Alle møder afholdes udenfor, så praktisk påklædning er altid vigtig. Samtidig er det en vigtige livs lektie at man kan
overvinde forhindringer med god planlægning og
optimisme.
Øksegruppen har et samarbejde med Skt.
Nikolai kirke i Holbæk, hvilket muliggør at ulvemøderne kan afholdes på det grønne område
mellem kirken og Jernbanevej.
Det grønne
område, med dens prægtige allé, giver gode udfoldelses muligheder for spejderne. Der er både
plads til at slå telt op, afholde opgave-løb, spille
stikbold, og bygge sæbekassebiler. Samtidigt er
der grønne omgivelser der giver mulighed for at
studerer planter og biller, mens der lærers hvordan man passer godt på naturen, også de små
stykker af den der er inden for byen. For Øksegruppen er dette samarbejde ideelt da det bringer
spejderne ind i byens hjerte og samtidig sætter fokus på inddragelse af de grønne områder
i bymidten.

udfoldelse i byens rum. Vi har blandt andet lavet
skattejagt efter et oldgammelt kort, så spejderne
kunne lærer forskellen på byens udformning hen
over tiden. Vi har også været på tur på standen
og på fotoløb i byen. I Øksegruppen mener vi
at det er vigtigt at børn og unge bliver aktiveret
væk fra computeren og får noget frisk luft i et
godt fællesskab. Samtidigt er det vigtigt at lærer
sin by godt at kende så man er tryg og sikker når
man bevæger sig rundt.
Der arbejdes løbende med PR for ulveenheden, hvor skoler, SFOer, museer og biblioteker
holdes opdateret om vores aktiviteter. Dette er
en vigtig del af spejderarbejdet, og vi vil gerne
hjælpe til at spejderne bliver mere synlige i Holbæk. Spejderfællesskabet har en masse at byde
på, og der er enestående muligheder for at udvikle sociale såvel som praktiske færdigheder.

Der står et stærkt lederteam bag spejderaktiviteterne, hvor over 10 års spejdererfaring giver
grobund for fede og udfordrende aktiviteter for
ulvene. De unge ledere, der alle er i uddannelsesforløb får samtidigt udviklet deres lederegenskaber og får kompetencer inden for projektplanlægning og -ledelse. Dette vil kunne hjælpe dem
Spejderaktiviteterne forsøger at inddrage så når de skal søge fastansættelse efter endt uddanmeget af byen som muligt, hvor spejderne bliver nelse. Det er et stort plus at have spejderarbejde
introduceret til de mange muligheder for kreativ på CV’et.
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Lederudvikling
I løbet af året 2017, har grupperådet haft
fokusmålet: udvikling. Dette gælder både udvikling af foreningen for at optimerer på arbejdsgangene og sikre at alle frivillige hele tiden
ved hvad der foregår i gruppen. Men det dækker
også over lederudvikling, for at sikre at lederne i Øksegruppen er godt klædt på til udfordringerne ved frivilligt arbejde, så vi kan sikre
vores medlemmer de bedst mulige rammer.

hvor de har opnået nye kompetencer der arbejdes
med i grupperådet. Kurset dækkede organisationsudvikling, hvordan man tiltrækker frivillige,
hvordan økonomien i gruppen kan forberedes og
hvordan man tiltrækker nye medlemmer.
Der er allerede blevet implementeret en stor
del af værktøjerne fra kurset, og dette arbejde
vil fortsætte i 2018, for at sikre at Øksegruppen fungerer så godt som muligt. Målet er at
minimerer de administrative opgaver, så der kan
lægges mere fokus på udviklingen af børn og
unge, og styrke vores leders kompetencer.
Udover Foreningslederkursuset har grupperådet været til sparring med en udviklingskonsulent fra KFUM-spejdernes korpskontor. Til
disse sparringer var der fokus på hvordan grupperådet internt samarbejder, samt ide udveksling
omkring gruppens fremtidsplaner.
”Målet er at minimerer de administrative opgaver, så der
kan lægges mere fokus
på udviklingen af børn
og unge, og styrke
vores leders kompetencer.”

Grupperådet er kommet ud af 2017 med
mange ny værktøjer, og der er allerede godt gang
i udviklingen i gruppen. Ligesom store virksomheder der har brug for at fastlægge en kurs
har Øksegruppen lagt en retning an. Vi vil lave
endnu federe aktiviteter for vores medlemmer!
Den koordinerende ulveleder og kassereren Og for at opnå dette må vi udvikle vores ledere
har i efteråret været på Foreningslederkursus, og evaluerer på vores arbejdsgange.
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Generalforsamling
KFUM spejderne Holbæk - Øksegruppen
Generalforsamling, lørdag d. 20/1 2017, kl. 13:00
Tuse Bjerg hytten, Butterup Byvej 17, 4420
44 Regstrup
Deltagere: Jens Andersen, Jakob M. Hansen, Alexander R. Højsting,, Nadia R. Højsting, Dorthea We
Westmann, Thomas
Møller, Søren B. Poulsen.
Afbud: Trine Birkmose.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Jakob valgt.
2. Aflæggelse
gelse af årsberetning v/ gruppeleder Jens Andersen
a. Projektet omkring nyt tagpap til Lerbjerg-Lejren
Lerbjerg Lejren er påbegyndt, og der er søgt fonde til økonomisk støtte
til projektet.
b. Sommerlejr 2017: Øksegruppen deltog på Spejdernes Lejr, hvor vi delte lejrplads med Tuse Bjerg og en
gruppe engelske spejdere fra 4th South Gate London.. Øksegruppen var koordinerende gruppe for
englændernes deltagelse.
c. Sommerlejr
ommerlejr 2018: Det er planen at klanen besøger englænderne på deres sommerlejr i juli.
d. Ulve opstart: Øksegruppen har startet en ny enhed for 6
6-9-årrige.
årrige. Møderne afholdes på det grønne
område ved Skt. Nikolai kirke i Holbæk.
e. Klanens aktiviteter: Træklatring,
Træklatrin Kammeratskabsweekend, 24-timers
timers fotoløb, Fastelavn med rambuk
mm.. Medlemmerne i klanen er glade for de afholdte aktiviteter.
f. Udestående: Samværsreglerne skal afsluttes.
g. Foreningsleder kursus: Jakob (kasserer) og Alexander (ulve leder)) har været på kursu
kursus i bedre økonomi,
og tiltrækning af børn og frivillige.
h. Medlemmer: To nye indmeldinger, en udmelding.
3. Årsberetning og godkendelse
odkendelse af regnskab (2017) v/ kasserer Jakob M. Hansen
Årsregnskabet for 2017
7 er fremvist og følgende kommentarer knyttes:
a. Udgiften til korpskontingent har i år været ekstra højt, da nogle udgifter fra 2016 er blevet overført.
b. Udgiften til Søbjerg vandværk er højere end tidligere år, da planlagt vedligeholdelse af
andelsvandværket har påført et gebyr. Dette gebyr vil også være til ste
stede
de i 2018.
Med disse kommentarer er regnskabet for 2017 godkendt. Angående budgettet for 2018 er vedtages det at
bevillige 42.000 til et nyt lag tagpap på hytten ved Lerbjerg-Lejren.
Lerbjerg Lejren. Budgettet er godkendt.
4. Lerbjerg lejrens beretning v/ Søren B. Poulsen
a. Arbejdsweekend: Der har været afholdt arbejdsweekend i Lerbjerg
Lerbjerg-Lejren,
Lejren, hvilket har givet en masse
forbedringer på grunden.
b. Shelteren er færdig og blev indviet i efteråret. Klanen har overnattet i den i forbindelse med
arbejdsweekenden.
c. Der er købt en vandpumpe
dpumpe der kan tilsluttes en udendørskontakt, så vandet kan pumpes væk fra vejen.
d. En pris-reduktion
reduktion i forbindelse med leje af Lerbjerg
Lerbjerg-Lejren
Lejren er vedtaget, for at øge antallet af udlejninger.
5. Indkomne forslag
Indkommet forslag 1: Forslaget er indsendt af Jakob M. Hansen angående kontingent. Det vedtages at:
a. Årskontingentet hæves til 1.000,00 kr. pr. medlem.

b. Alle medlemmer betaler samme årskontingent.
Indkommet forslag 2: Forslaget er indsendt af Jakob M. Hansen angående finansiering af deltagelse i lejre og
ture. Det vedtages at:
Øksegruppen kan midlertidigt dække deltagerudgifter for spejdere, i forbindelse med lejre eller ture, der ikke
har mulighed for at betale alle udgifter til skæringsdatoen. Følgende regler gælder:
a) Der skal oprettes afbetalingsordninger mellem pågældende spejder og Øksegruppen for at få indhentet
det samlede beløb inden for samme regnskabsår.
b) Øksegruppen har ikke pligt til at yde denne hjælp, og ydelsen kan kun tilbydes hvis minimum to ud af tre
af de centrale grupperåds-poster (kassereren, gruppeleder, grupperådsformand) stemmer for.
c) Hvis ikke spejderen opfylder kravene for afbetalingsordningen kan konsekvensen blive udmelding fra
Øksegruppen.
d) Ansøgningen skal være grupperådet i hænde minimum en måned før første indbetaling til lejren/turen.
e) Der ydes et maksimum beløb på 2.500,00 kr. pr. spejder.
6. Valg af medlemmer til grupperådet
a. Kassereren er valgt for to år. Jakob genopstiller. Jakob M. Hansen er valgt.
b. Gruppeleder er ikke på valg i år.
c. Grupperådsformanden er ikke på valg i år.
7. Valg af revisorer
a. Revisoren er valgt for to år. Ann-Margrethe genopstiller. Ann-Margrethe Korsled er valgt.
b. Revisor-suppleant er valgt for to år. Alexander R. Højsting er valgt.
8. Eventuelt
Verdens jamboree i 2019: To af gruppens klan-spejdere vil forsøge at få plads på verdensjamboreen. Da
lejrprisen er stor vil de forsøge at søge støtte hos fonde. Øksegruppen vil hjælpe efter evne.

Således opfattet af Jakob Mahler Hansen
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Regnskab 2017
Driftsregnskab
INDTÆGTER
Medlemskontingent (under 25 år)
Medlemskontingent (over 25 år)
Lokaletilskud fra Holbæk kommune
Medlemstildskud fra Holbæk kommune
Sommerlejr
Jule kollekt fra Tveje Merløse
Salg af udstyr
Opstart af bæver/ulve enhed
Shelter
Tagpap til hytten ved Lerbjerg-Lejren
Indtægter i alt

Regnskab 2017
1.000,00
2.300,00
2.609,00
440,00
9.591,00
131,50
479,00
1.500,00
3.000,00
5.000,00
26.050,50

Budget 2018
3.200
3.200
2.600
880
10.000
0
0
0
0
0
19.880

UDGIFTER - SPEJDER
Korpskontingent
Medlemskab af Samrådet
Distriktskontingent
Forsikring
Hjemmeside og mail system
Opstart af bæver/ulve enhed
Sommerlejr
Lederkurser
Grønne Hjerte
Bank gebyr
Spejder-for-en-dag arrangement
Udgifter i alt

3.909,00
70,00
245,00
444,17
390,00
1.119,60
11.883,77
0,00
299,90
155,00
0,00
18.516,44

3.072
80
280
450
390
0
10.000
3.680
0
160
5.000
23.112

UDGIFTER - LERBJERG-LEJREN
SEAS-NVE
Søbjerg vandværk
Skorstensfejer
Axel Hansen A/S
Forsikring
Hyttefortegnelsen
Shelter
Køb af vandpumpe
Tagpap til hytten ved Lerbjerg-Lejren
Udgifter i alt

1.251,20
6.487,52
355,90
375,00
3.547,87
280,00
1.854,53
1.598,00
0,00
15.750,02

1.300
6.500
355
375
3.500
280
0
0
42.000
54.310

Årets resultat

-8.215,96

-57.542
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Regnskab 2017
Balance
AKTIVER
Tilgodehavende kontingent

300,00

Aktiver i alt

300,00

PASSIVER
Gæld til korps og division
Andre skyldige omkostninger
Bankgæld

0,00
0,00
0,00

Gæld i alt

0,00

FORMUE
Formue ved årets begyndelse
Resultat
Formue

Jens Andersen
Gruppeleder

79.336,20
-8.215,96
71.120,24

20/01-2018

20/01-2018

Jakob Mahler Hansen
Kasserer

04/02-2018

Thomas Overgaard Mortensen
Grupperådsformand

Ann-Margrethe Korsled
Grupperevisor
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Klanen - De Gale Hattemagere (15+ år)
Seniorerne og roverne afholder og aktiviteter man jo nødt til at pionerer noget. Rambukken
sammen, som én enhed (15+ år) under navnet: var virkelig effektiv og man bliver mindre øm i
”De Gale Hattemagere”.
hænderne end når man bruger et bat.
· Deltagelse i løbet ”24 timer med
selvudløser”. Her modtog deltagerne opgaver
over et helt døgn og skulle svare med billeder der
bland andet viste patruljeånd, energi og graffiti, men alle billederne skulle indeholde et spejdertelt. Dette gav nogle sjove og underholdende
billeder.
· Hjulpet til ved arrangementet ”Danmark
Spiser Sammen” i DGI byen, hvor fokus var på
at mindske ensomhed. Sammen med andre frivillige serverede vi mad for ca. 350 gæster. Der
blev holdt taler, sunget fælles sang og hygget.
Vigtigst af alt; der blev dannet nye venskaber.
· Deltaget i Spejdernes Lejr i Sønderborg
sammen med 37.000 andre spejdere. Det var
Der er altid gang i den og mange skøre
en fantastisk oplevelse! Øksegruppen var koideer bliver til virkelighed, blandt andet kan
ordinerende venskabsgruppe for en engelsk spenævnes indspilningen af en zombie-film ved
jder gruppe fra 4th South Gate London.
Lerbejrg-Lejren, random-weekender hvor man
· Gennemprøvet Holbæk klatrepark.
Vi
slår terninger om alt fra aktiviteterne til hvem
prøvede
”mellem”
og
”familie”
banerne.
Net,
der tager opvasken, underholdning til lejrbål, indtagelse af store mængder kage, træklatring og svævebaner og højderne (samt måske lidt
højdeskræk) blev overvundet. Vi sluttede af med
meget mere.
Hos De Gale Hattemagere er der altid mindst et kontrolleret frit fald, hvor man forbundet til
én i der har hat på til aktiviteterne, det er nem- et mekanisk faldsikringssystem. Det bare at gå
lig en regel. Hattesamlingen er blevet ret stor ud over kanten og falde sikkert mod jorden. Det
med tiden og væggene i patruljelokalet er fyldt var utrolig grænseoverskridende og krævede en
del intern overtalelse af kroppen til at hoppe ud
til bristepunktet.
i det. Vi har nogle virkelig seje spejdere!

I 2017 har De Gale Hattemagere blandet andet:
· Bygget en rambuk til at slå katten af tønden.
Katten skulle slås af tønden men som spejder er
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Lerbjerg-Lejren
Tre kilometer udenfor Hvalsø ligger Lerbjerg Lejren idyllisk placeret op mod skoven.
Kun et mosbegroet stendige adskiller lejren fra
bøgeskovens liv. Lerbjerg Lejren er ejet og
drevet af Øksegruppen, KFUM spejderne Holbæk, og bliver flittigt brugt af spejdere og andre
besøgende.

den 7.000 m2 store grund, hvor der er god plads
til telte og spejderaktiviteter. Lerbjerg Lejren
har desuden en stor bålplads, hvor der kan laves
mad eller hygges om aften i lejrbålets skær.
Raftegårdens mange gran-rafter giver gode
muligheder for at spejderne kan bygge store og
små projekter. Alt fra forhindringsbaner til
spiseborde er blevet opbygget med rafterne, og
det er kun fantasien der sætter grænser.

Shelteren er færdig
I 2017 blev Lerbjerg-Lejrens shelter færdig. Den
er allerede blevet afprøvet af klanen - De Gale
Hattemagere. Shelteren blev officielt indviet med
kage-spisning, ved arbejdsweekenden i september. Der er soveplads til 8-10 spejdere, afhængig
af størrelsen på spejderen og oppakningen. Shelteren vil forhåbentlig blive flittig brugt i 2018,
hvor spejder patruljer kan ligge og kigge på
stjerner.
Nærheden med skoven byder på mange muligheder for ture og udflugter, hvor der kan samles
kogler, kigges på salamander i vandhuller, eller gå
på opdagelse. Disse oplevelser er svære at få i byerne, og vi i Øksegruppen tror på at det er vigtigt
for børn og unge at opleve naturen uforstyrret
helt tæt på.
Lerbjerg Lejren består af en bjælkehytte med
brændeovn, køkken og sovepladser til over 15 personer. Hytten blev bygget i 1968 af gamle telefonstolper, og er blevet moderniseret for nogle
år siden med to nye toiletter og muligheden for
brusebad. Fra hyttens terrasse er der udsigt over

Følg med online
Du kan læse mere om Øksegruppen, KFUM-spejderne Holbæk, på vores hjemmeside og Facebook.
På hjemmesiden findes også yderligere information om Lerbjerg-Lejren.
Hjemmeside:
http://oeksegruppen.dk/
Øksegruppens Facebook:
https://www.facebook.com/oeksegruppen
Lerbjerg-Lejrens Facebook:
https://www.facebook.com/Lerbjerglejren/
Afslutningsvist vil vi gerne sig tak til alle vores medlemmer, gæster og besøgende, for et godt år. Vi
er glade for jeres deltagelse i vores aktiviteter og håber på endnu flere gode oplevelser i 2018.
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