Beretning fra formanden
Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet meget med gruppens økonomi, idet vores mål er at skabe
balance i indtægter og udgifter, så der er en bæredygtig økonomi af drive spejdergruppe på. Vi er ikke i
mål, men vi er på vej.
For at kunne opfylde nogle af de ønsker, der er til fornyelse af gruppens udstyr, er der søgt fonde. Vi har
fået støtte til køb af 2 store køkkentelte og et oversejl, hvilket vi er glade for.
Bestyrelsen har bl.a. godkendt regler omkring klatrevæggen og besluttet at etablere en voksenpatrulje. Her
har Peter W. gjort en stor indsats for af få voksenpatruljen i gang. Formålet med patruljen er to-delt,
nemlig at etablere et aktivt netværk af forældre og frivillige, der kan hjælpe spejdergruppen med praktiske
opgaver eller lejlighedsvis støtte til ledernes spejderarbejde med særlige kompetencer - men også at give
nogle spejderoplevelser for voksenpatruljen i løbet af året.
Voksenpatruljen erstatter ikke støtten fra forældre i grenene. Samarbejdet med forældrene er vigtigt som
involvering af forældrene i spejderfællesskabet og derigennem også et samarbejde, der skaber potentiale
for rekruttering til voksenpatruljen, ledergruppen eller bestyrelsen. Forældrene medvirker fortsat til
kagebagning og kørsel, mv.
Peter vil i forbindelse med grupperådsmødet/generalforsamlingen orientere om voksenpatruljen.
Derudover har bestyrelsen stået for arbejdsdagen i april. Vi vil gerne sige tak til alle de forældre, som
deltog. Det er en stor hjælp for gruppen og de ugentlige spejdermøder, at I giver en hånd med både ude og
inde i de 2 timer, jeres børn er til Sct. Georgs dag, hvor spejderløftet bliver afgivet.
I forbindelse med skoleopstart er der delt folder ud på skolerne for at gøre opmærksom på vores
spejderarbejde.
Julebanko havde seniorerne påtaget sig at arrangere i år. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med nye
indslag og mange fine sponsorgaver. En stor tak for jeres indsats og tak til Trine, som påtog sig
køkkenhjælpen.
På møderne er der også blevet tid til bl.a. at få set på kommunikationen i troppen, hvordan håndterer vi
lige, at juniorerne nu rykker op som 12 årige og de offentlige medier som facebook først er tilladt som 13
årig.
I det kommende år vil vi arbejde med økonomi og opdatering af manualen. Manualen er en beskrivelse af
gruppens regler, fælles aftaler og praktiske informationer. Vi ser også frem mod, at vi har jubilæum i 2021.
En stor tak til alle ledere og bestyrelsen for jeres indsats!
Hilsen
Helle Lisberg
formand

