Årsberetning 2013 fra Gruppelederen.

Kære alle sammen – ja så er der gået endnu et år, og jeg sidder her igen for at se
tilbage på det år der er gået og hvordan det har påvirket vores gruppe.
I februar 2013 havde vi vores sidste grupperådsmøde som foregik stille og roligt. Vi
sagde farvel til Jan som havde været en god juniorleder. Jan havde da i det sidste år
pendlet mellem hans nye hjem på Sydsjælland og Albertslund. For at Jan ikke skulle
have omkostninger ved at være leder valgte gruppen at dække kørselsudgifterne –
men dette var et stor udgift i vores budget – og derfor valgte vi at sige tak til Jan for
den store indsats han havde lavet for vores gruppe.
Samtidig blev Hanne og Thomas nye miniledere.
I stedet blev jeg juniorleder – dette kan der læses mere om i beretningen fra
juniorlederen.
Efter vi havde fået valgt vores nye bestyrelse tog bestyrelse + ledere på rød tråd dag i
Ellens sommerhus. Vi havde en hyggelig aften og efterfølgende dag – hvor vi
diskuterede hvad vi vil med gruppen og hvordan vi fik en øget tilgang af medlemmer.
I foråret var vi på en god gruppetur, hvor vejret igen var med os , Den handlede om
den nye skolereform og hjælp til lærerne efter konflikten.
For at få gruppen godt rystet sammen og de nye ledere rystet sammen tog vi på en
fælles gruppesommerlejr, vi var 25 der tog til Gurredam , som er en center lejr. Der
var vi igen heldige med vejret og havde en fantastisk uge – med gode aktiviteter og
hyggeligt samvær. Der var gode aktiviteter for alle aldersgrupper.
Efter sommerferien mødtes vi igen – og der var oprykning. I vores gruppe har vi en lidt
atypisk medlemsfordeling – idet vi har en stor flok tropsspejdere – og tre små andre
grene. Derfor har vi besluttet at vi vil gøre noget for at få flere spejdere i de mindre
aldersgrupper. Vi har lavet en folder som vi ønsker at uddele på bibliotekerne og i de
små klasser. Ellers er der bare at tage venner med.
Efter sommerferien er der 5. minier, 3 juniorer, 4 klanspejdere og den store trop på 14
medlemmer. Vi havde en god weekend sammen i starten af september, hvor vi lå i
telt på grunden og fik rystet de nye grupper sammen efter oprykningen på
gensynsmødet.
I efterårsferien har en del tropspejdere været på plan kurser og Hanne og Thomas har
været på lederkursus for nye miniledere.
Mødetiderne er blevet ændret hos minierne for at imødese sengetider for de mindste.
Derfor er mødetiden for minier ændret til 18.00 til 19.30.

For juniorerne er mødetiden om vinteren fra kl. 19.30 til 20.00 og når vi har sommertid
er der fra 18.30 til 20.30

I november måned blev vores kasserer gennem mange år og nuværende minileder
Thomas hædret på den fælles fest for ungdomsledere i kommunen – endnu engang
tillykke til Thomas.
Den sidste fællestur har været årets juletur hvor mini og junior tager på en fælles
weekendtur med julehygge i januar.
Det har været et godt år og vores udfordring i 2014 er at få flere medlemmer – således
at grenene bliver større . Der skal helst være minimum 6 i en gren – for at der kan
laves godt patrulje arbejde. Så hvis I kender nogle børn der har lyst til at gå til spejder
– så fortæl endelig om vores gruppe.
I den sammenhæng drøftes det også, om vi skal have en gren til forældrespejd
( mikrober) og Katrine Carlsen overvejer og søger inspiration hos skovgruppen Nuuk,
som har god erfaring med dette område – dette også for at få flere spejdere til vores
minigren.
I 2014 skal vi igen på gruppetur i april. Vi skal på sommerlejr, hvor mini og junior tager
på fælles sommerlejr. Vi arbejder på at komme af sted fra søndag til torsdag i uge 27.
Troppen tager på deres egen sommerlejr. Mere om dette i de enkelte grenes
beretning.
Der skal igen være gensynsmøde og i 2014 vil vi gøre mere for at gøre opmærksom på
at vi holder åbent hus primo september så vi forhåbentlig får flere medlemmer.
Opsummeret kan vi sige at 2013 blev brugt på at konsolidere os på ledersiden og
2014 gerne må give os flere spejdere i gruppen.
Med spejder hilsen

Karen
Gruppeleder.

