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2020 - et år præget at Corona. Det år, hvor man helst skulle lugte af sprit og være
negativ. Ord der under normale omstændigheder ikke er særlig positive!
Det har været et underligt år, hvor vi kun har haft mulighed for at afholde møder
periodevis.
Vi havde en udviklingsdag i januar for ledere og bestyrelse, hvor vi fik arbejdet med en
opdatering af gruppens manual. Bestyrelsen har stadig et par punkter, den skal tages
stilling til.
Vi nåede at afholde grupperådsmøde i februar – inden nedlukningen i marts.
Vi fik afholdt bestyrelsesmøder i marts, juni og så igen i september. Vi startede ud med
Årshjul – årets gang i bestyrelsens arbejde. Der er i årets løb arbejdet med økonomien,
på af få kanoerne udlejet mere (hvordan kan vi bedre gøre opmærksom på, at vi er her),
og på at få en bedre kontakt til forældre ved afholdelse af forældremøder. På grund af
de mange nedlukninger er rigtig meget dog blevet aflyst. Vi har også talt en del om,
hvordan vores jubilæum i 2021 skulle fejres.
Vi har haft flere personer til at lave praktisk arbejde i og omkring spejderhuset som led
i afsoning af samfundstjeneste. Vi har et godt samarbejde med Kriminalforsorgen, og
det er en stor hjælp for gruppen, idet det giver mulighed for at få lavet en del ting, som
vi ellers ikke får lavet eller er nødt til at bede forældrene hjælpe med. En stor tak til de
personer, som har planlagt opgaverne, købt materialer, låst spejderhuset op og i for
samfundstjenesteudøverne og tjekket at opgaverne blev udført.
Den årlige arbejdsdag i forbindelse med Sct. Georgsdag og vores traditionsrige
julebanko, som bestyrelsen plejer at stå for, måtte vi desværre aflyse pga. Corona.
Jeg vil gerne sige tusind tak til både ledere og gruppeledelsen for jeres store indsats. I
har trods svære vilkår formået at tænke anderledes og fastholde spejderne.
Også en stor tak til jer forældre, fordi I har fast holdt jeres børn i spejderarbejdet,
selvom de ikke altid kunne mødes fysisk.
Tak til bestyrelsen for jeres arbejdsindsats og positive måde at være på her i
coronatiden.
Jeg vil gerne takke af som formand og sige en stor tak til gruppeleder Heidi for den
hjælp og støtte hun har ydet mig.
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