
 

Reklameindslag 
 
Hvornår har du sidst besøgt www.erikmenved.dk ? 
 
Nå ikke!  Jamen så var det da bestemt på tide. På Erik Menved 
Gruppes hjemmeside, kan du læse alt om hvad der sker i gruppen, 
divisionen og i spejderbevægelserne omkring os. 
 
Du kan måske også bruge lidt tid på at bladre i vores store 
billedarkiv med mere end 2.000 billeder fra de seneste par års ture 
og arrangementer i gruppen. 
 
Lidt pjat er det også blevet til, og du kan måske udskifte Snake på 
mobiltelefonen med den tilsvarende online-udgave. 
 
Ved du måske hvorfor en størrelse 32 i sko hedder som den gør, 
hvad M betyder i romertal, eller hvad en skæppe er? Måske har du 
også undret dig over hvad en kubik-alen er, om jyder kan li' avocado, 
og hvad tallet 298.543.178.378.279.875.948.738.784 mon hedder 
hvis man skulle udtale det. Altsammen noget som du kan få svar på 
ved at besøge www.erikmenved.dk, hvor vi opbevarer alle de 
oplysninger, der ikke blev plads til i Hej-bøgerne. 
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Mødetider 
 
Mikrogrenen Tirsdag 18:00 - 19:30 
Minigrenen Torsdag 18:30 - 20:00 
Juniorgrenen Onsdag 18:30 - 20:30 
Troppen Tirsdag 19:30 - 21:30 
Klanen  Mandag 19:30 - 21:30 
 
Der afholdes ikke spejdermøder i skolernes ferier. 
 
Husk at melde afbud til lederne inden mødet, hvis I er forhindret 
i at komme. 
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Gruppens program for 2001/2002 
  
Marts   
15.-17. Divisionstur for ledere 
 
April  
2. Ledermøde 19.45 
12.-14 EMT weekend (weekenden kan udnyttes til en tur) 
23. Sct. Georgsdag kl. 18.00 for alle spejdere i EMT 
 
Maj  
3. Bowletur for ledere 
4. MUS-løb for mikro – Harry Potter arrangement for øvrige 
15. Grenmøde 
22. Ledermøde 19.30 
24.-26. Mini- og juniordivisionsturnering 
 
Juni  
1. Mikrodag 
20.  Ledermøde 20:00 
Uge 26  Sommerlejr for junior og tropsspejdere 
 
Juli  

29.-31. 
Sommerarrangement (for alle skolebørn + vores egne 
spejdere, hvis de har lyst) 

 
August  

 5. Ledermøde 19.30
16.-18. Oprykning – oprykningstur for alle spejdere i EMT 
30. – 31. Middelalderfestival 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikrogrenen 
 
 
 
 
 
 
 
Hej med jer alle sammen. 
 
Det var så Februar måned der gik, og endnu engang var det med 
fritidsaktiviteter i Wig-Wam. Vi håber stadigvæk på bedring og nu 
hvor vores dejlige hytte er omdannet til en flydende pram, kan det da 
ikke blive meget værre. 
 
I Februar, er vi startet på vores Naturmærke som strækker sig over 5 
møder og ender med en afslutning med manér. 
For at kunne tage mærket må mikroerne ikke være fraværende mere 
end 2 gange.  
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På det første naturmøde tirsdag den 5/2 lavede vi fedtpinde til 
fuglene, det var lidt svært da vi kun havde et bor men det gik og 
fuglene fik mad. 
 
På mødet den 19/2 gjaldt det om at huske, hver mikro skulle tegne et 
ud af 5 dyr og så blev alle tegningerne puttet i en skål. 
Alle mikroer skulle så trække en tegning og sige som det dyr der var 
på billedet. 
Da der jo var flere som havde det samme dyr skulle de stille sig 
sammen med dem. 
Til sidst sang vi nogle sange. Det er mikroerne rigtig gode til. 
 
I weekenden den 23-24 februar var vi alle på fastelavnsturen som i 
år gik til ”Sjellehede fængslet” hvor spejderne skulle afsone deres 
straf sammen med Olsen Banden. 
Mikroerne kom  kl. 10.00 og så blev deres bagage gennemsøgt for 
slik (dette skulle deles ud om aftenen), så fik de lov til at kigge på det 
som skete omkring dem. 
Olsen Banden gik rundt og lavede sjov, ”Bøffen” slog ”Egon” oven i 
hovedet, ”Benny” lavede fjollede ting, ”Keld” gik rundt og sagde 
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"hvad skal jeg sige til Yvonne”,  ”Børge og Yvonne” holdt øje med 
”Keld” mens de solede sig ”Yvonne havde sin LÅNTE pels på til 
100.000 kr., ”Dynamit Harry” lavede sprængninger i sneen, ”Jensen, 
Hallandsen og Fru Kriminalbetjent” tjekkede bagage, og de øvrige 
betjente lukkede spejder ind i fængslet, forældre ud og styrede 
trafikken til og fra fængslet. 

 
Så kom vi til det hemmelige møde, det var lidt sjovt at se mikroerne 
da de kom til hytten for der var mørkt og der var kun fyrfadslys midt 
på gulvet, de syntes at det var hyggeligt og spændende. 
På mødet skulle vi lære tegn og at stå i patrulje uden for meget larm 
og at der ikke skal gå for meget tid at komme i patrulje. Vi skal bruge 
det når vi skal på musløb den 4 maj., da det er en del af den 
samlede vurdering på løbet. 

 
Så var der sneboldkamp til den store guld medalje. 
Til frokost var der øllebrød og vand, der var godt nok nogle som 
kiggede og flere sagde aaaaaaaad, men så syntes ”Børge & 
Yvonne” at det var synd for dem så de kom ind med sandwich til alle. 

Til sidst lavede vi to slags lege. 
Først en ”huske kims´” og derefter skulle man spise chokolade med 
kniv og gaffel iført hue, vanter og halstørklæde. 

  
Om eftermiddagen var alle på løb rundt til forskellige poster, hvor 
Olsen Banden stod på posterne, på en af posterne skulle de lave et 
pas som skulle bruges om aftenen. På løbet skulle de tjene penge til 
at købe billet for til Mallorca og til baren om aftenen. Da løbet var 
færdig skulle alle gøre sig klar til at rejse til Mallorca sammen med 
Olsen Banden. 

Vi vil gerne i mikrogrenen prøve noget nyt, som i sikkert har set og 
hørt er der en frygtelig larm til møderne og det skyldes dels at vi ikke 
kan komme ud og at vi skal være så mange inde i det lille rum. 
Vi vil gerne prøve om vi kan afslutte på en lidt anden og mere rolig 
måde, så hvis i vil vente med at komme ind i lokalet ind til vi åbner 
døren for jer, vil vi blive glade. I må gerne vente ude i gangen. 

 På forhånd tak. 
På turen ned til Mallorca blev der sagt at det var forbudt at bade i 
toilettet, og at nødudgangen bagerst i flyet kunne ikke benyttes den 
var spærret. Der blev serveret drinks af de to stewardesser som kom 
rundt med vognen. Midt under flyveturen var der pludselig luft huller 
og vi hoppede alle sammen. Men endelig landende vi og så skulle vi 
til den store ”Grisefest”. Vi fik skinkesteg, flutes og salat bord. Til 
dessert fik vi is og chokolade/karamel sovs. 

 
Mange store Mikro hilsner fra 
 Mik, Gnist, Bims og Puk 
 
Program for marts 
05 I skoven og bygge fuglereder. Husk varmt tøj og lomme lygte 
12 Base løb. 

Så var der dans, bar og hygge og vi sluttede af med mikroerne 
samlet gik til soverummene for at få noget slik og så på hovedet i 
seng. Der skal lige siges at da var kl. 22.15 og to sov allerede. 

19 Base løb. 
26 Påskeferie ingen spejder. 
 
Program for april  

Næste dag (søndag) skulle der holdes rådsmøde og der var 
tøndeslagning for spejderne, og deres søskende. 

02 Kompas diktat ude og inde. 
09 Det spirer (i skal medbringe en kerne fra  

Efter mødet var der frokost og afslutning ved flaget.  en citron eller en peberfrugt). 
Ved flaget fik de to som havde solgt flest Good Turn mærker deres 
præmie, Mette Ragn (mini) fik første pladsen med 40 solgte ark og 
Katrine Mortensen  (MIKRO) fik anden pladsen med 36 solgte ark, et 
stort tillykke til dem begge for et flot stykke arbejde. 

16 Lav en båd og sætte den i vandet. 
23 Sct. Georgs dag  (fælles for alle grene). 
30 Lege forskellige lege – for at lære vores Spejdernavne. 

Så sagde vi alle farvel og på gensyn næste år. 
Mange tak til forældrene for den store opbakning vi fik, det var dejligt 
at så mange kunne møde op om søndagen.  
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22.-29/6: Sommerlejr på Stevninghus (der hvor der også afholdes 
Blå Sommer). En vikingelejr sammen med andre spejdere fra Horse 
division. 

Minigrenen 
 
En lille opsang til spejdere og forældre i minigrenen. I er begyndt, at 
være noget sløsede med at være der til tiden, når vores 
spejdermøder starter.  

  
Fra nu af, vil vi være ude ved alle møder, husk derfor at være klædt 
godt på.  Vores spejdermøder starter præcis kl. 18.30. Da vi kun har 

halvanden time, er det vigtigt, at alle spejdere er klar i deres patruljer 
til tiden, da vi ellers ikke når det fastsatte program. 

Bemærk !!! Vores grund omkring Wigwam er MEGET våd, så 
gummistøvler er et must !! 
  
Vi glæder os til forårets møder og håber, at I også gør. Minilederne har igen stukket hovederne sammen og har fået 

sammensat et, forhåbentligt spændende program for foråret i 
minigrenen. 

Linda, Rikke, Vivi og Janni   
 
Program for marts I minigrenen vil vi til, at tage nogle flere duelighedstegn, dem har vi 

nemlig været lidt fedtede med. (men I skal naturligvis stadigvæk 
gøre jer fortjente til dem.) 

Emne: VI OG VERDEN 
07 Nordisk aften 

Vi stifter bekendtskab med Norge, Danmark og Færøerne. I foråret vil vi bl.a. gerne kunne udlevere det mærke der hedder ”vi 
og verden”. I fik lidt forsmag på det, den dag vi afholdt tænkedag. Vi 
fortsætter lidt i samme spor, så i den kommende tid, tager vi jer med 
på rejse igennem en masse forskellige lande. 

 
14 Denne gang besøger vi to, meget forskellige lande: 

Grønland og Ghana 
 Når vi når lidt længere hen imod foråret, skal vi i gang med noget 

lejrarbejde. Vi skal jo gerne, alle sammen, kunne bygge lejren 
flotteste og mest stabile køkkenbord, når vi skal af sted på 
sommerlejr. 

21 Vi skal til to af de lande, som flere danskere besøger i deres 
ferier: Spanien og Holland 

 
Program for april Umiddelbart før sommer skal vi lege lidt med vand. 
04 Forhåbentlig en rigtig varm mødeaften. Vi skal nemlig Når vi når oprykningen, efter sommerferien. Har vi ”skumle” planer 

med dem vi skal aflevere til juniorerne, men det hører I meget mere 
om, til den tid. (Det gør ikke ondt og lederne er ikke bange for selv at 
prøve). 

besøge Sahara. 
 
06 Vennedag i minigrenen 
 Her i foråret/sommeren har vi planlagte nogle 

ture/weekendaktiviteter.  
Da vi har et ret stramt program på vores møder, er det meget 
vigtigt at I kommer til tiden, ligesom det er en selvfølgelighed at 
I altid !!!  ringer til en af mini-lederene hvis I skulle blive 
forhindret i at komme til møde. 

Lørdag d. 6/4: Vennedag (program følger, men det kan afsløres, at 
du må tage én eller to venner med til spejder denne dag. 
 
Lørdag d. 4/5: Harry Potter løb i Århus. I er 12 minispejdere og to 
venner, der sammen med andre 25-30 juniorer/storspejdere tager til 
Århus denne dag. 

 

25.-26./5: Minidivisionsturnering. Her tager vi på tur med alle de 
andre minispejdere i Horse division, hvor vi dyster i 
spejderfærdigheder (lejrpladser, madlavning, løb og sammenhold) 
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Juniorgrenen 
 
Så blev det endelig marts, hvilket er ensbetydende med, at vi ikke 
mere vil sidde indenfor og lumre på spejdermøderne. Frem til 
november kan I godt sørge for, at have tøj på, der passer til vejret. 
 
I februar brugte vi de sidste indendørs møder til blandt andet at 
kigge på nogle af de farlige ting, som man kan støde på i morfars 
skur eller på mors værksted (ja, også i fars køkken for den sags 
skyld...)  Vi håber, at I fik et godt indtryk af, at saltsyre, kaustisk 
soda, klorin osv. ikke er ting man spøger med. Og skulle I glemme 
det, kan I bare kigge på Jans uniform eller Kaspers bukser, der har 
fået et par ekstra huller. 
 
Strøm skulle vi også snakke lidt om. Det var ikke så mange af jer der 
havde fået aflæst elmåleren derhjemme henover vinterferien, men 
med dem der havde, kunne vi da vise, at der var stor forskel på hvor 
meget strøm man bruger, og hvor meget det egentlig koster. 
 
Vi ved godt at møderne de seneste uger har været lidt kedelige. 
Både fordi de foregår indendøre, og fordi vi har haft svært ved at 
lege på området omkring Wigwam. Det er pokkers svært at lege 
Bulldog indendøre, men på den anden side er det også svært at lege 
Bulldog udenfor, når man skal tage svømmetag for at komme fra den 
ene side til den anden. 
 
Vores fastlagte program for marts kommer formentlig ikke til at 
holde, da det blev lavet med udgangspunkt i, at vi skulle være på 
grunden ved Wigwam. Da I formentlig har bemærket, at vi har et lille 
problem med højtstående fugt, vil vores møder komme til at foregå i 
Bygholm Skov og Bygholm Park. Vi starter og slutter dog ved 
Wigwam, og vi skal nok fastlægge nogle nye aktiviteter der passer til 
de lidt ændrede omgivelser. 
 
Og så en lille opsang, der er årets første, og forhåbentligt sidste: I 
har de seneste måneder haft lidt svært ved at få afleveret sedler som 
I har haft med hjem, samt at få afsluttet salget af goodturn-
mærkerne. Der er en grund til at alle sedler har både et "Jeg 
kommer" og et "Jeg kommer ikke" felt. Det er fordi vi ønsker at få et 
svar fra jer, uanset om I skal med på ture eller ej, så vi ved at det 

ikke blot er blevet glemt. Vi hører mange gode forklaringer på hvorfor 
sedlerne ikke kommer med tilbage, ofte får jeres forældre skylden, 
men I er faktisk blevet gamle nok til selv at huske både at aflevere 
sedlerne derhjemme, men også at få dem med tilbage igen. Så husk 
dem venligst. Vi vil gerne have et indtryk af, at vores sedler ikke bare 
ryger med i den første kogevask. 
 
Harry Potter løbet, hvor de fleste fik afleveret sedler næsten indenfor 
en uge grundet meget store bogstaver, løber af stablen den 4. maj. 
Der kommer knap 40 spejdere med fra Erik Menved Gruppe, så vi 
kommer da til at syne af noget blandt de cirka 1.000 deltagere der 
helst skulle være i Århus, når vi har fået tilmeldinger fra alle. 
 
Sommerlejren har vi jo snakket om nogle gange siden vi startede 
efter sidste sommerferie. I er forhåbentligt alle sammen bekendt 
med, at vi laver en cykelsommerlejr. Vi er ved at få planlagt 
detaljerne for lejren, men for at vi kan lave de aftaler vi nu skal rundt 
omkring i landet, er det snart nødvendigt, at vi får at vide, hvem der 
ønsker at komme med. Vi vil i marts udsende sedler med 
forhåndstilmelding til lejren. 
 
Vi kan ganske kort fortælle lidt om turen her. Vi drager afsted om 
lørdagen lige efter skoleferiens start. Vi vil cykle ad cykelruter sydpå 
gennem Jylland, og vi har planlagt at ende på Stevninghus 
Spejdercenter om torsdagen, hvor resten af gruppen jo er på 
sommerlejr sammen med mange andre spejdere fra Horse Division. 
Vi bliver på Stevninghus indtil lørdag, hvor sommerlejren slutter og 
hvor I skal afhentes af jeres forældre. 
Cykelturen bliver på omkring 200 km. Det lyder af meget, men da det 
foregår over 6 dage (lørdag, søndag, mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag) er det faktisk kun omkring 35 km om dagen, hvilket I 
sagtens kan klare. Tidsmæssigt svarer det til at gå 10-15 km og er 
ikke nær så hårdt (og nej, I får IKKE et 200 km mærke for at cykle). 
Så vi får rigeligt med tid til at kunne tage det stille og roligt, og have 
god tid til at lave andet undervejs. Vi stiler efter, at skulle overnatte i 
bivuak og shelter en del af dagene, men lægger formentlig en enkelt 
hytte eller to ind undervejs, da sommervejret kan være lidt svært at 
forudsige. 
Vi skal jo ikke have ret meget oppakning med. Selvfølgelig skal vi 
have vores normale personlige udrustning med, dog er det sikkert 
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mest hensigtsmæssigt at have det pakket i cykeltasker i stedet for i 
rygsække. 

Fødselsdagslisten 
 

Vi forsøger at fremskaffe et antal cykeltrailere, hvor vi kan have den 
smule fælles udstyr med som vi skal anvende. Mad anskaffer vi 
selvfølgelig undervejs, da vi ikke skal have alt det foder med på 
slæb. Menuen er vi ret sikre på, at I kan finde på, mens vi rejser mod 
grænsen. 

Marts måned er åbenbart en måned, hvor storken ikke har særligt 
travlt. Den er formentlig fløjet sydpå for at få noget sol. De tre 
flyveture der var i denne måned, kunne snildt klares af en enkelt fugl, 
og så endda med den ene vinge på ryggen. 
Uanset hvor mange der er, skal de dog alligevel have et stort hurra 
og et trefoldigt leve. Sommerlejren bliver helt sikkert meget anderledes end alle tidligere 

lejre og ture vi har været på. Det lyder måske lidt træls at rejse fra 
sted til sted hver dag, og skulle slå lejr og bryde lejr ned, men vi er 
helt sikre på, at det nok skal blive meget sjovt. Og da vi får god tid de 
enkelte dage, har vi planlagt en del ting som vi skal lave og besøge 
undervejs. 

 
Anders Dahlgård  1. marts 
Mai Andersen   26. marts 
Henrik Bernth   26. marts 
 

  
Vi håber selvfølgelig også på stor opbakning fra forældrene. Vi 
cykler enten ad bilfrie ruter (fx naturstier) eller ad svagt trafikerede 
veje, og turen forudsætter ikke nævneværdige fysiske krav. Turen 
bliver en stor oplevelse for vores patruljer, der for alvor kan komme 
til at prøve lejrliv uden at have en veludstyret patruljekasse eller et 
industri-køkken i nærheden. Vi håber derfor selvfølgelig at få et stort 
deltagerantal. 

 

Vi har også brug for lidt praktisk opbakning idet vi har et antal cykler 
der skal fragtes hjem fra Stevninghus, ligesom der formentlig er et 
sæt forældreløse juniorledere, der helst ikke vil cykle tilbage til 
Horsens. 
Skulle nogle af jer have praktiske problemer omkring cykler eller 
andet udstyr, hører vi gerne nærmere, så vi eventuelt kan være 
behjælpelige. 
 
 

Med finurlige juniorhilsener 
Fox, Puma, Tavi, Tue og Lars 

Juniorførere (og førerinde) 
Sejere fåes de ikke! 
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Nyt fra Troppen 
Minsandten om I ikke allesammen har fået lavet egne 
patruljeprogrammer for hele foråret. Det ser rigtigt godt ud ! 
I har også allesammen fået puttet en tropstur eller to ind i 
programmet, så vi glæder os allerede til at besøge jer.  
Husk at sige til, hvis der er ting vi skal hjælpe jer med, fx. materialer 
som I ikke ved hvordan I skal skaffe. 
 
Tropshilsen H.E.J.J.J.K. 
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Seniorsiden 

 
 

 
 

Annonceplads til salg 

 
 
I den forgange måned har vi været med gruppen på fastelavns tur, 
hvor Mette desværre måttet tage hjem, med en mindre 
hjernerystelse, efter snebold/isklump kampen lørdag eftermiddag. 
 I weekenden den 9-10 marts skal vi til et 
fællessocialhyggeseniorarrangement hos Dagnæs Tyrsted Gruppe, 
hvor vi skal lave sociale aktiviteter om eftermiddagen, om aftenen 
skal vi spise god mad og ned til Discobowling i bowlingcentret. 
Der er blevet valgt en ny klanleder, da undertegnende flytter til 
Århus, så den nye klanleder er for fremtiden Mette Miklos. 
Der er flere i klanen der snakker om at deltage i det årlige Skizo-klan 
arrangement , som vi også deltog i sidste år, da var emnet 
GhostBusters. I år foregår det i Valhalla, (Virum på Djævleøen).  
 
 

Senior Hilsen 
 

Janus 
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Rengøringslisten blev sendt rundt, og vil blive ophængt i WigWam. 
De forældre der ikke fik sig skrevet på får her muligheden at blive 
tilføjet listen. 

Referat fra Grupperådsmøde den 24.februar 2002 
 
Ca. 50 forældre var fremmødte. 

  
Torphytten mangler håndværkere/handymænd – en liste blev sendt 
rundt, hvor man kunne skrive sig på.   

Valg af dirigent: Bent Andersen 
Valg af referent: Lone Hammelsvang 

  
 Formandens beretning (indsat nedenfor) 
Gruppestyrelsesformandens beretning Gruppelederens beretning (indsat nedenfor) 
 Samt div. grenes beretning (indsat nedenfor) 
I år 2001 har Erik Menved Gruppe bestyrelse bestået af 8 
medlemmer. 

 
Kontingent blev fastsat til kr. 600,00 pr. år. 

  
Bestyrelsen består af: Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
GSF Jesper Boldsen Budgettet blev gennemgået og godkendt.   
GK Svend Skov  
GSM Lone Hammelsvang Valgt til formand: Jesper Boldsen blev genvalgt. Jesper har til næste 

år siddet som formand i 6 år og ønsker ikke genvalg. Jesper vil 
gerne fortsat sidde i styrelsen. 

GSM Lene Jørgensen 
GSM Erik Ragn 
GSM Jonna Neve  
GSM Peder Olesen Valgt til kasserer: Svend Skov 
GSM Lise Christensen  
 Valgt til revisor: Viggo Enevoldsen. 
Der er siden sidste grupperådsmøde afholdt 6 møder, hvor vi 
sammen med lederne har formået at holde styr på mange af de ting 
der skal holdes styr på i en spejdergruppe. 

   
Valgt til styrelsen: Erik Ragn, Peder Olesen, Lise Christensen, Lone 
Hammelsvang. Som ungdomsrepræsentant blev valgt: Mette Miklos. 

Et enkelt møde blev afholdt af den civile styrelse, og dette er noget vi 
ønsker udvige det næste år. 

 
Medlem til Horse divisionen blev vedtaget, at det vælges internt.  

  
Vi har forsøgt at lave arbejds- og ansvarsområder til alle i den civile 
styrelse. Med andre ord, vi har delt opgaverne ud.  

Evt.:  
Good-Turn mærker: Svært at få pengene ind. Opfordring til, at 
forældrene bakker lidt mere op, idet det er en god indtægtskilde for 
spejderne. 

Ud over formanden, kassererens og sekretærjob, har vi haft en 
hyttefar både i Wigwam og Torp. Der har været materielforvalter, 
hyttemor, udlejer af Torp, Kulkasse red. m.m. Der har været nogle 
der har stået for opryknings arrangementet, nogle for Dyrskue 
parkering. Alle disse opgaver er vi ved at lægge ind i  en såkaldt 
drejebog, så nye medlemmer bedre kan se hvad de forskellige 
opgaver handler om, og hvorledes de i dag håndteres. 

Opfordring fra en forældre, at Middelalderfesten udvides, formålet 
var at få flere penge ind. Men dette vil kræve alt for meget at ledere 
og forældre.  
 
Jesper Boldsen uddelte en erkendtlighed til lederne. Som tak for 
deres kæmpe indsats og til udgifter de har haft i løbet at året.  
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Bestyrelsen har sammen med lederne truffet beslutninger vedr. 
økonomi, anskaffelse af materiel, vedligeholdelse af Wig-wam og 
Torp, og meget mere. 

Gruppelederens beretning 
 
Vi er i øjeblikket en stor gruppe efterhånden med næste 90 børn og 
altså pt. 16 ledere – så for en kort overgang må vi siges at være fint 
dækket ind ledere, men og det er et stort men Janus som er 
seniorleder og tropsleder flytter til Århus om kort tid, Søren  
juniorleder søger job på Sjælland, Pernille som er juniorleder bliver 
student til sommer og Henrik som er tropsleder bliver ligeledes 
student, så der sker formentlig også en afgang her. Og så er vi lige 
pludselig nede på et ikke tilfredsstillende antal. Tropslederposten har 
nu kørt på teambasis i et år – det er ikke en holdbar situation – så 
inden længe har vi et lederproblem igen. 

Slåning af plænerne i Wigwam har vi delt ud mellem os. Der har 
været arrangementer som dyrskueparkering og 
Middelalderfestivalen, hvor vi sammen med lederne har hjulpet til. 
    
Grunden til  alle de gøremål, er rammerne omkring gruppen skal 
være i orden, så vores ledere gruppen kan koncentrere sig om 
spejderarbejdet med vores børn. 
Uden vores frivillige ledere, var der ikke noget der hed Erik Menved 
Gruppe. 
Derfor vil jeg gerne sige tak til alle vores ledere i EMT.  
 Vi er derfor meget interesserede i nyt blod til vores lederkreds. Vi har 

engang besluttet, at vi skal være minimum 3 ledere i hver gren og 
helst blandet køn, det mål opfylder vi ikke i øjeblikket. vi arbejder 
selvfølgelig selv med det og har øjne og øren åbne for alle 
muligheder, men I modtager hermed min opfordring til at holde jeres 
øjne og øren åbne for eventuelle nye ledere. 

Mange af disse arrangementer  kunne ikke laves hvis styrelsen og 
forældrene ikke gik ind og gav en hjælpende hånd. 
Alt dette gøres for vores børns skyld, men det skal også være sjovt 
for de voksne. 
2002 bliver et spændende år for EMT.  Der bliver nogle store 
beslutninger der skal tages med hensyn til Torp og Wig-wam, så vi 
håber der sidder nogle i forældre kræsen der vil være med til at løfte 
opgaven. 

 
Vi holder ledermøder for alle ledere i gruppen ca. hver 6 uge. 
Formålet med møderne er, at vi her kan følge med i hinandens 
gøren og laden og sikre en slags ”rød tråd” i vores arbejde. Jeg vil slutte af med at sige tak alle der har hjulpet med store og små 

opgaver til gavn for gruppen.  
En speciel tak til gamle forældre der stadig kommer og hjælper selv 
om deres børn er holdt som spejder. 

For indbyrdes at aftale forhold omkring den røde tråd afholder vi en 
gang om året et ledertræf, 

Også en stor tak til Louis fra Tekst & Tryk, som sørger for tryk af 
Kulkassen. 

gerne en fredag aften til lørdag hen under aften, hvor vi får snakket 
arbejdsstoffet og metoder igennem og lavet aftaler om hvor den ene 
gren stopper og den næste begynder i det samme emneområde. Til sidst og ikke mindst en stor tak til vores Kulkasse redaktør og 

Web master Jan Andersen som gør et stort stykke arbejde for 
Kulkassen og Erik Menveds hjemmesider. 

 
Disse forskellige møder har betydet, at lederne i dag udgør et godt 
team, som kender hinanden  

Afslutningsvis gøres der allerede nu opmærksom på at i år 2003 skal 
der være en udskiftning i formandsposten for bestyrelsen i EMT 

rigtig godt. Vi kan lide at være sammen og hygger os i hinandens 
selskab. Vi har det altså sjovt med hinanden  og det smitter helt 
naturligt af på det spejderarbejde vi laver med børnene.  

Jesper Boldsen  
Gruppestyrelsesformand Til arrangementer som denne her fastelavnstur nedsætter vi hvert år 

en lille arbejdsgruppe på 3-4 ledere som står for planlægningen og 
det grove arrangement. For at få nedsat denne arbejdsgruppe 
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mødes vi hvert år til ben og bowl for at afgøre hvordan næste års 
arbejdsgruppe skal se ud. Det er den afgående gruppe, der 
suverænt bestemmer reglerne, som de nye vælges efter. Vi har kun 
det 

Sommerferieaktivitet: Som noget nyt og et forsøg på at få flere 
spejdere vil vi tilbyde sommerferie aktivitet 3 dage sidst i juli i 
forbindelse med kommunens sommerferie-tilbud til alle skolebørn. 
Hertil har vi nedsat en arbejdsgruppe på 3 ledere. 

sjov vi selv laver.  
 Derudover har Korpset netop spillet ud med et stort PR program midt 

i august, også her er vi parat til at gøre en indsats, så vidt det er 
kendt på nuværende tidspunkt, vil det blive fulgt op med TV spots og 
færdigt PR-materiale, så det kommer nok til at berøre vores 
oprykningstur på en eller anden måde. Til at styre dette arrangement 
skal vi også have nedsat en arbejdsgruppe. 

Til sommerlejren 2001, der jo som bekendt var en 
gruppesommerlejr, nedsatte vi også et lille arbejdsudvalg med en 
repræsentant for de forskellige grene. 
 
Til oprykningsturen der jo sidste gang var en fælles gruppetur har 
der været nedsat et arbejdsudvalg, der har fået ideen og lavet en 
grovplan for weekenden 

 
Vi agter at gentage arrangementet med fotografering af børn og 
nisser samt salg af Good Turnmærker i december i år - altså endnu 
en arbejdsgruppe. 

 
Til Middelalderfestivalen er ledernes indsats også ret betydelig, 
ligesom vi lægger kræfter og tid  
i et arrangement som lørdag den 1. december, hvor vi solgte Good 
Turn mærker på Søndergade.  

I 2002 har alle ledere commited sig til at tage på et af korpset kurser, 
så Svend skal have løftet låget på pengekassen. 

  
Erik Menved gruppe er en gruppe i Horse division – og her afholdes 
der møder for de enkelte grene for bl.a. at arrangere 
divisionsturneringer og lignende og til disse møder ca. 2- 4 gange 
om året siller vore ledere selvfølgelig også op. Derudover er der 3 af 
vore ledere, der er direkte involveret i divisionsarbejdet udover deres 
arbejde hos os i Erik Menved.  

Alle ledere har besluttet at skrive under på en ny ledererklæring, 
hvorved man tillader korpset at checke ens straffeattest på enkelt 
specifikke punkter, som har med uterlig omgang med børn at gøre. 
 
Selvfølgelig skal vi have vores faste lederture med både arbejde og 
sjov. 

  
Lederne bruger altså meget mere tid end den I som forældre lige 
lægger mærke til, og vi gør det gerne fordi vi har det sjovt i de 
sammenhænge. Men tingene opstår ikke lige ud af det blå af sig 
selv. Der ligger mange tanker og meget planlægningstid bag.  

Ellen Bernth 
Gruppeleder 
 
 

 Mikrogrenens beretning 
Den entusiasme og det engagement lederne her udviser vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at sige lederne tak for. 

 
I foråret tog vi NATURMÆRKET, som var et forløb, over 3-4 
spejdermøder, som vi afsluttede på Mikrodagen ved Tønballegård. 
Vi har også overtaget miniernes tradition med at gi’ spejdernavne. 
Det gør vi et par gange om året - vi skal lige lære børnene at kende, 
inden vi kan give dem et godt navn. 

 
Godt spejderarbejde opstår ved godt ledersamarbejde og mange 
sjove og åbne børn – vi har alle mulighederne lige nu.  
 
Planerne for fælles tiltag i den kommende periode er: Sommerlejren i Tydal var en kanon oplevelse både for børn og 

voksne. Vi havde 16 ud af 22 indmeldte med, og ikke en måtte hjem 
i utide. 
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15 mikroerne rykkede op, og vi var ikke mange tilbage … men vi har 
nogle gode reklamesøjler i vores spejdere og efter 6 uger var vi igen 
oppe på max. ( 23-24 ) 

Af de 10 spejdere skulle 5 af dem rykke op til juniorerne. Desværre 
var der en enkelt af dem, der var lidt usikker på fremtiden som junior, 
så da oprykningen nærmede sig, valgte han at holde. 

Efteråret blev tid for en del fritidshjemsaktiviteter på grund af 
graveriet ved Stryget. Jeg tror mest det er os der syntes det har 
været lidt træls, for ungerne er mødt glade op hver gang. 

Af de 5 vi skulle bygge vores minigren videre på, var der to der 
valgte andre fritidsinteresser. 
Så da vi stod ved oprykningen, havde vi kun tre ”gamle” minier, der 
skulle tage imod 14 nyoprykkede. Vi havde en dejlig juletur til Torp Hytten – det er blevet rigtig godt, 

efter at der er lagt strøm ind – blot mangler vi at få lavet et lille 
vandværk, for mikroerne kan altså ikke pumpe vandet op i tanken.  

Dette arbejde har de klaret fantastisk godt. 
 

Og så denne dejlige Fastelavnstur hvor vi har 15 ud af 23 med - flot 
flot opbakning…  

På nuværende tidspunkt har vi 16 mini-spejdere, deraf rykker vi to 
op til juniorerne efter sommerferien, så vi kan ikke ligefrem kalde os 
storleverandører til juniorgrenen. I FREMTIDEN. Måske skal vi ind til videre på en hemmelig tur i april. 

Vi skal lige ha’ lidt ekstra penge fundet frem…. Så er der Musløb 
lørdag den 4. Maj, Mikrodag lørdag den 1. juni med resten af 
divisionen og endelig sommerlejr i uge 26 fra onsdag til lørdag på 
Stevninghus ved Kliplev. 

 
Sidste sommerlejr gik til Tydal, sammen med resten af gruppen. 
Vi havde 8 spejdere med, og vi havde en fantastisk god sommerlejr. 
Denne gang valgte vi, at deltage i en hel uge. Det fungerede rigtig 
godt. Vi lukker lidt op for tilgangen af nye mikroer i april, for at de lige kan 

nå at snuse lidt til det inden sommerferien. Vi sender i år 10 mikroer 
op til minierne. 

 
Efter sommerferien fik vi som sagt en stor flok op til vores lille flok, 
så nu havde vi pludselig muligheder for at lave aktiviteter vi ikke har 
kunnet lave før. 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til igen i år at sige tak til både børn 
og forældre for et godt samarbejde i året, der er gået. Og ikke mindst 
en tak til mine mikroledere – så er det jo ingen sag at være lederen, 
når alle deltager med så stor iver. Også en tak til resten af 
ledergruppen for at godt kammeratskab, det er jo lønnen for de 
timer, vi alle lægger i Erik Menved Gruppe. ( ahhh ok vi havde jo 
også lige besøg af ”julemanden” der kom med en kuvert til os – 
herligt)  

 
De 16 børn der er i grenen nu, er fantastisk gode til, at komme til 
spejdermøderne. På vores ture mangler vi kun nogle enkelte stykker. 
Hvilket er et meget naturligt frafald. 
Her på fastelavnsturen har vi f.eks. haft 13 ud af 16 med, det er rigtig 
flot !! Det er sådan det generelle billede har været på alle vores ture. 

  
Gitte Christensen Udover vores fælles oprykningstur, der var en stor succes, har vi i 

minigrenen været på to ture. Mikroleder 
 En tur i oktober, hvor vi legede indianere. Og en juletur i november, 

hvor vi havde stor julefrokost.  
 Minigrenens beretning 
I dette efterår har vi valgt, at dele vores møder ind i månedstemaer. 
Således har vi arbejdet med: Ild, vand, Lys & mørke, (jule-)hygge og 
Harry Potter. 

 
Sidste spejderår, var meget hårdt præget af, at flere af lederne i 
grenen var i gang med de sidste afsluttende eksamener af deres 
uddannelser. Heldigvis var der ikke ledermangel i grenen, så selvom 
der mere eller mindre, fast var afbud fra en enkelt leder eller to, så 
kørte minigrenen videre. 

 
Programmet for foråret er endnu ikke lagt, men vores mål har været, 
at vi gerne vil være så meget ude som muligt. 

I slutningen af sidste spejderår var vi, 4 ledere og 10 spejdere. 
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Vi har heller ikke, som tidligere år, lavet pionerarbejde i efteråret. Så 
inden vi skal af sted på divisionsturnering, skulle vi gerne have 
genopfrisket eller lært knob og besnøringer. Så vi kan lave en rigtig 
flot lejrplads. 
 
Desværre står vi nu i en meget kedelig situation ved Wigwam: 
Vores plads er blevet væsentlig indskrænker 
Den plads der er tilbage, er én stor mudderpøl. 
I minigrenen er vi meget i vildrede med, hvor vi skal gøre af vores 
unger. Hverken de eller os gider, at blive ved med at være inden 
døre i Wigwam. 
Som området ser ud ved Wigwam for tiden, Så er det ikke !! muligt at 
lave et stykke fornuftigt spejderarbejde på vores grund, men hvad 
gør vi så ?? 
Vi ved det ikke !! 
Vi har også nogle telte, som skal tjekkes efter, og som børnene skal 
lære at sætte op. Sætter vi dem op på grunden, ja så er vores telte 
ikke længere gule, men derimod brune. 
 
I foråret, skal vi bl.a. deltage i divisionsturnering og korpsets store 
Harry Potte arrangement. 
Vores sommerlejr går til stevninghus, der er på nuværende tidspunkt 
ikke taget stilling til, hvor lang tid vi skal være af sted. 
 
På minigrenens vegne 
Janni Hornbek Sørensen 
 
  
Juniorgrenens beretning 
 
Ved det sidste rådsmøde bestod juniorgrenen af 15 juniorer. Vi har i 
årets løb haft lidt tilgang udefra, vi har fået 4 nye juniorer fra 
minigrenen og vi har afleveret 3 juniorer til troppen, så vi nu har 19 
aktive juniorer. 
Juniorgrenen besår ledermæssigt fortsat af Søren, Kasper og Jan, 
og vi er i den mellemliggende periode også blevet udstyret med 
Lars, og langt om længe en kvindelig juniorleder, nemlig Pernille. 
Sidste forår stod vi overfor et problem med juniorernes engagement i 
møderne og deltagelse i turene. Vi oplevede konstant meget fravær 
på møderne, og vi havde en stor gruppe juniorer der generelt ikke 

deltog på vores ture. Dette fik os til at konkludere, at vi måtte ændre 
på udformningen og indholdet af vores arbejde. Vi tog derfor en 
række skridt til at gøre en del af vores spejderarbejde mere 
traditionelt, dvs. genindføre nogle flere af de oprindelige ideer bag 
spejderarbejdet, øge selvstændigheden for juniorerne på vores ture, 
og generelt motivere til mere patruljearbejde. 
Om disse ændringer har været årsagen er uvist, men vi har i hvert 
fald kunnet konstatere en markant ændring i fremmødet både til 
møder og til ture, således at vi i dag ofte er fuldtallige til 
spejdermøderne eller maksimalt mangler en enkelt eller to, og aldrig 
de samme fra gang til gang. Også på mange af turene i 2001 fik vi 
massivt fremmøde. 
Ønsket om at styrke patruljearbejdet både i juniorgrenen og i 
troppen, og dermed juniorernes forberedelsen til at skulle være 
tropsspejdere, har bevirket, at vi gerne ville ændre på 
aldersgrænserne i juniorgrenen. En yderligere årsag var, at vi efter 
næste sommerferie skulle aflevere 15 af vores nuværende 19 
juniorer til troppen, samtidigt med at vi kun fik 2 minier rykket op. 
Juniorgrenen er en gren hvor det i modsætning til mikro- og 
minigrenen er svært at rekruttere nye spejdere, og derfor er vi meget 
følsomme overfor udsving i årgangenes størrelse, specielt når vi kun 
dækker en toårig periode ligesom mikro- og minigrenen. Derfor ville 
en juniorgren med 5-6 juniorer være meget svær at få genopbygget. 
Vi har derfor i gruppen besluttet, at juniorgrenen fremover dækker 4., 
5. og 6. klassetrin, i modsætning til at vi tidligere kun havde 4. og 5. 
klassetrin. 
Vi forsøger fortsat at afholde mindst 1 arrangement om måneden i 
gennemsnit, herunder både gruppeture, juniorture, 
divisionsarrangementer samt andre mindre arrangementer som 
Middelalderfestival og MUS-løb. Vi har i år 13-14 af den slags 
arrangementer jævnt fordelt over hele året. Antallet af 
arrangementer bevirker naturligvis, at der ikke vil være fuld 
deltagelse på alle arrangementer, men giver samtidigt en stor 
variation i arrangementernes udformning og bevirker, at der er noget 
for alle. Arrangementerne er den væsentligste del af vores arbejde, 
hvor juniorerne for alvor kan afprøve deres færdigheder i praksis, og 
hvor de kan få opbygget det patruljefællesskab der danner 
grundlaget for alt vores arbejde i alle grene. 
Vi siden sidste rådsmøde været på 7 juniorture, en 
divisionsturnering, vores fantastiske gruppesommerlejr på Tydal, en 
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oprykningstur til Tudsdam og på MUS-løb, hvor vi igen måtte se os 
slået af de grønne spejdere, hvilket ikke bliver ved med at gå. 
I år er MUS-løbet blevet valgt fra, da der den samme weekend 
afholdes et landsdækkende Harry Potter-løb i Århus af 
spejderkorpset. 
Sommerlejren er i år blevet til en cykelsommerlejr, hvor vi i 7 dage vil 
begive os rundt i det danske land ad passende cykelruter, med 
overnatning i bivuak, shelter og formentlig også en enkelt hytte eller 
to undervejs. Vi håber meget, at vi får stor deltagelse på denne lidt 
anderledes sommerlejr. 
 
Jan H. Andersen 
Juniorleder 
 
 
Spejdergrenens beretning 
 
Vi har i dag 16 aktive spejdere i troppen, hvilket er det samme som 
ved sidste rådsmøde, hvor vi i den mellemliggende tid har taget 
afsked med nogle, har fået lidt tilgang udefra og har fået 3 nye 
tropsspejdere fra juniorgrenen. 
Ledermæssigt har vi stået i den situation, at vi manglede en 
decideret tropsleder efter at Niels stoppede ved sommerlejren, så vi 
har i den mellemliggende periode samlet et lille team af 6 ledere fra 
andre grene, der har gjort det ud for tropsledelsen. 
Vi håber at vi i den nærmeste fremtid kan få etableret en permanent 
tropsledelse der kan give mere sammenhæng og struktur i 
tropsarbejdet. 
 
Troppen deltog i divisionsturneringen i maj 2001, og var også kraftigt 
repræsenteret på vores gruppesommerlejr til Tydal samt med en 
håndfuld spejdere på vores oprykningstur til Tudsdam. 
Vi har presset på for at få patruljerne til at arrangere patruljeture, og 
Bulldog har i efteråret været på 1 patruljetur mens Glenten var afsted 
på 2. I januar var vi på fælles tropstur med en flot deltagelse. 
 
Vi har i januar fået etableret nye patruljer, så vi nu har 3 patruljer, 
hvilket udover Bulldog og Glenten også inkluderer Panter. 
Vi har arbejdet ihærdigt på, at troppens program skulle afspejle 
spejdernes egne ønsker til aktiviteter, og det er da også lykkedes nu, 

at sammensætte parallelle programmer for de 3 patruljer, hvor 
patruljerne hver især arbejder med egne projekter og med fælles 
projekter. De har også hver især indlagt 1 eller 2 patruljeture i løbet 
af foråret. 
I foråret skal de også på divisionsturnering ligesom vi skal deltage i 
Harry Potter løbet den 4. maj. 
Sommerlejren kommer til at foregå sammen med andre grupper i 
divisionen, hvor der er udformet et tilbud om en divisionssommerlejr 
på Stevninghus Spejdercenter ved Kliplev i uge 26. 
 
På vegne af tropslederne 
Jan H. Andersen 
 
 
Seniorgrenens beretning 
 
Klanens arbejde har det sidste år hovedsageligt været koncentreret 
om vores weekend arrangementer, da vi alle er studerende, og ikke 
har haft tid til det store program på møderne, hvor der har været 
nogle aflysninger samt nogle få møder med for lidt fremmødte. Vores 
sommerlejr i 2001 gik til Tydal sammen med gruppen, hvor vi deltog 
som seniorer, samt som en slags hjælpe ledere for de andre grene. I 
august måned var vi på divisionsturnering på Kulsø, hvor vi 
desværre kun fik en andenplads, men det ændrer sig til næste år. I 
efteråret havde vi arrangeret et Bil-O-Løb sammen med de andre 
klaner i divisionen, som blev afviklet rundt om Horsens. Som 
sædvanlig har vi også haft vores kollektiv uge, hvor vi alle flytter ned 
i hytten hvor vi bor og tager i skole derfra. Vores plan for fremtiden er 
at ændre lidt på møde strukturen, hvor det evt. bliver lagt i blokke af 
møder efter aktiviteter eller hver 14. dag. Den eneste fastlagte 
aktivitet indtil videre er riverrafting på stryget i baghaven. Vores 
sommerlejr bliver en Cykeltur nordpå, hvor vi regner med at ende i 
på Mols. 
 
Janus H. Topp 
Klanleder 
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 Referat af generalforsamlingen i Den Selvejende 
Institution Studentervænget 47 6. Valg af bestyrelse: 

Som civil styrelsesmedlem. Genvalg af Jesper Boldsen. Beliggende på adressen Bygholm Åvænget 1, 8700 Horsens. 
Som uniformeret medlem. Genvalg af Ellen Bernth, og nyvalg af 
Lone Ragn 

Tidligere adresse: Studentervænget.45 B. ( adresseændring på 
grund af boligbyggeri på nabogrundene). 

  
7. Valg af revisor: Nyvalg af Viggo Enevoldsen. Tid og sted. 24/2 - 2002 i spejderhytten Sjellehede Center Voldbyvej 

89 B, Sjelle, 8464 Galten.  
8. Eventuelt: Der blev spurgt om prisen på Wigwam.   
Spørgsmålet kan ikke besvares, da der er tale om en ren 
liebhaverpris. 

1. Som dirigent blev valgt Bent V. Andersen , Østergade 70, 8700 
Horsens. 

 Som referent blev valgt Lone Hammelsvang, Beringsvej 87, 8700 
Horsens.  

Generalforsamling i SEMT af 1999  
 2. Formandens beretning. 
Den nu 3 år gamle støtteforening SEMT af 1999, benyttede dagen 
og havde indkaldt til generalforsamling. 

Det nye fiskestryg, som Horsens Kommune og Vejle Amt har anlagt 
tæt ved Wigwam, er konstrueret på en sådan måde, at det leder 
vand ind på grunden omkring spejderhuset. En sådan konstruktion 
er direkte ulovlig. Derved bliver græsplænen til en mudderpøl, og 
vandet løber også ind i septictanken, så toiletafløbet ikke kan 
fungere. Der er protesteret overfor kommunen, og fortalt om de 
gener stryget påfører spejderne. 

 
1. Samme dirigent og referent blev valgt 
 
2. Formandens kunne berette at bestyrelsen kun har afholdt 1 møde, 
hvor der blev diskuteret om hvorledes vi kunne skaffe flere 
medlemmer.  
Medlemstallet for 2001 er 17, hvor vi det forgående år var oppe på 
19 personer 

Derefter omtalte formanden de konsekvenser boligbyggeriet omkring 
Wigwam kan få. Det mest sandsynlige resultat af boligbyggeriet 
bliver, at spejderne må flytte. Der forhandles med Horsens 
Kommune om leje af en grund, ikke ret langt fra det nuværende 
Wigwam, hvorpå der kan opføres en ny spejderhytte. 

 
3. Kassereren fremlage regnskabet som følge: 
 
Overskud år 2000    = 2818,75 kr. Samtidig forhandles om salg af Wigwam. Der er for tiden 3 

interesserede købere, og et eventuelt salg sker til højestbydende. Indtægter:  
17 medlemmer ’a 100,00 kr   = 1700,00 kr. Hele situationen er for tiden flydende, men der arbejdes på en ret 

hurtig afklaring.  1 medlem indbetalt for år 2000  =  100,00 kr.  
       = 4618,75 kr. 4618,75 kr.  
Udgifter: 3. Fremlæggelse af regnskab. 
Gave til EMT     = 2000,00 kr. Det udarbejdede regnskab blev omdelt og gennemgået. Året viser et 

overskud på 16.215.25 kr. Regnskabet blev godkendt. Servicegebyr til giro og frimærker   =  180,00  kr. 
     = 2180,00 kr.  

Overskud     = 2438,75 kr. 4. Valg af formand: Per Wohlert blev genvalgt. 
      = 4618,75 kr. 4618,75 kr.  
 5. Valg af kasserer: Svend Skov blev genvalgt. 
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Der blev besluttet at der i år vil give EMT en gave på 2000 kr. som 
skulle øremærkes  Spejderhytten Wig-wam   

Støtteforeningen Erik Menved 
SEMT af 1999 - Vedtægter 

 § 1 
4.   Kontingent uændret 100 kr. årlig Foreningens navn er SEMT af 1999. 
  
Bestyrelsen er først på valg i år 2003 § 2 
Formand Jesper Boldsen Foreningen er startet den 1 marts 1999, og har til formål at virke til 

gavn for Erik Menved Gruppe i Horsens Kasser  Helle Skærbæk 
Medlem Peter Sørensen Der er tale om to medlemsskaber. 
       medlemmer er for de aktive, som ud over økonomisk støtte, også af 

og til stiller sig til rådighed med en hjælpende hånd til formål for 
gruppen 

6. EVT.    ingen 
 
Hvis nogle medlemmer har ideer til foreningen, vil vi gerne høre 
herom. 

B- medlemmer, er betalende medlemmer, som kun ønsker at give 
økonomisk støtte. 

  
På bestyrelsens vegne § 3 
 Til at lede foreningen vælges en bestyrelse på min 3 medlemmer, en 

formand en kasserer og en revisor, som vælges hvert andet år. 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, der afholdes en gang 
årligt, dog inden 1 april. 

Jesper Boldsen  
Formand 
 
 Formanden indkalder til generalforsamling skriftligt med min. 30 

dages varsel. Referat af generalforsamling trykkes i ”Kulkassen” Alle 
medlemmer får tilsendt ”Kulkassen”  med referat af 
grupperådsmødet og SEMT’s generalforsamling. 
 
§ 4 
Bestyrelsen bestemmer hvor foreningens likvider anbringes, men det 
er kun kassereren der kan hæve på foreningens kontier. Der må ikke 
forekomme spekulation med foreningens likvide midler. 
 
§ 5 
Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte det findes nødvendig, dog 
mindst en gang årligt.’ Ethvert medlem kan anmode om 
ekstraordinært generalforsamling. Det er formandens pligt at sørge 
for et sådant finder sted inden for to måneder. 
 
§ 6 
A & B medlemmer betaler kontingent på min. 100,00 kr. årligt. 
Ændring i kontingentets størrelse fastsættes på 
generalforsamlingen. 

31 32 



Nye medlemmer som hververs inden årsskiftet indbetaler 
omgående, og får nyt indbetalingskort på samme tidspunkt som 
øvrige medlemmer. 

 

 
 

 
§ 7 
Bestyrelsen har bemyndigelse til på generalforsamlingen at 
overdrage et beløb, som er øremærket til bestemt formål for Erik 
Menved Gruppe. 

 

 
§ 8 
Såfremt foreningen opløses, skal dens materialer, aktiver samt 
formue overdrages til Gruppestyrelsen i Erik Menved Gruppe til 
opbevaring og videregivelse til evt. nyoprettet forening med samme 
formål som SEMT. 
 
§ 9 
Såfremt en sådan forening ikke oprettes inden to år efter SEMT’s 
opløsning tilfalder foreningens ejendele samt formue Erik Menved 
Gruppe. 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den. 28 februar 
1999 
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ADRESSELISTE ADRESSELISTE 
Mikro  Leder Gitte Christensen  75 64 65 80 ...Fortsat fra forrige side 
   Fjordparken 386  40 84 65 80  

Junior  Ass Pernille Bernth  75 65 74 89    E-mail: mik@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  

   E-mail: pernille@erikmenved.dk Mikro  Ass. Trine Ebbesen   75 60 29 34 
   Vendersgade 10, 1.  23 34 11 75  

Junior  Ass Lars Andersen   75 64 13 64    E-mail: bims@erikmenved.dk    Ørnstrupvej 112  

   E-mail: lars@erikmenved.dk Mikro  Ass. Lone Ragn   75 61 72 52 
   Ny Gothersgade 10  

Spejder Leder Janus Topp   75 61 01 58    E-mail: puk@erikmenved.dk    Kattesund 1   23 25 89 34  

   E-mail: janus@erikmenved.dk Mikro  Ass. Anita Bjerregaard  75 61 88 07 
   Bakkesvinget 31  

Spejder Ass Henrik Bernth   75 65 74 89    E-mail: anita@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  28 20 10 78  

   E-mail: henrik@erikmenved.dk Mini  Leder Janni H. Sørensen  75 61 43 25 
   Ny Havnegade 12, 1.  20 70 43 25  

Senior  Leder Janus Topp   75 61 01 58    E-mail: janni@erikmenved.dk    Kattesund 1   23 25 89 34  

   E-mail: janus@erikmenved.dk Mini  Ass. Linda Ballegaard  75 64 73 77 
   Sydvestvej 4  

Gruppe Leder Ellen Bernth   75 65 74 89    E-mail: linda@erikmenved.dk    Hovmarksvej 89  20 23 39 97  

   E-mail: ellen@erikmenved.dk Mini  Ass. Vivi Rasmussen  75 60 13 82 
   Egernvej 14  

Formand  Jesper Boldsen  75 61 60 28  

   Frydsvej 42 Mini  Ass. Rikke Ebbesen  75 62 55 22 
   E-mail: jesper@erikmenved.dk    Borgergade 25, st.  21 81 78 24 

   E-mail: rikke@erikmenved.dk  

Kasserer  Svend Skov   75 64 53 96  

   Vibeholmsallé 1 Junior  Leder Jan H. Andersen  76 25 02 14 
   E-mail: svend@erikmenved.dk    Mindegade 24   20 40 86 69 

   E-mail: fox@erikmenved.dk  

WigWam  Spejderhytten WigWam 75 62 35 88  

   Studentervænget 45B Junior  Ass. Søren Pedersen  20 91 76 63 
    Kongensgade 6, 3. 

Hjemmeside: www.erikmenved.dk    E-mail: tavi@erikmenved.dk 
  

Junior  Ass. Kasper Wohlert  75 60 26 14 DEAD LINE for Kulkassen er den 28. i hver måned    Smedegade 79D Indlæg sendes til kulkassen@erikmenved.dk    E-mail: puma@erikmenved.dk eller anbringes i redaktørens postkasse i Wigwam Fortsættes på bagsiden... 
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