
Beretning fra formanden.

2014 var et år, hvor der ændredes meget i bestyrelsens arbejdsgange. Vi havde fået nye ledere i 2013, og 
det gav en helt anden dynamik i gruppen. Så arbejder vi meget mere fremadrettet, der ryddes op, og der er 
flere aktiviteter internt i gruppen og ud ad til, så vi bliver mere synlige.

For at gøre mere reklame for gruppen har vi uddelt foldere i børnehaver, lagt folderen på skolernes Intranet,
men den bedste reklame for gruppen er, når vores børn fortæller kammerater, at det er sjovt at gå til 
spejder hos Albertslund spejderne. For vi stadig meget gerne have flere børn til gruppen.

Albertslund spejderne er en ud af 7 brugere af Foreningshuset Roskilde kro. Vi har forskellige aktiviteter på 
tværs. I 2014 fik vi nyt fælleskøkken, som vi kan bruge i det daglige og booke ved større arrangementer, vi 
deltog med en fælles stand ved Foreningernes dag, vi har afholdt Høstmarked. Alle aktiviteter hvor vi, som 
spejdere får opmærksomhed fra albertslundborgerne men i særdeleshed også hos Albertslund kommune, 
som har ydet stor økonomisk og praktisk bistand i 2014 til glæde for alle brugere af huset. Planerne for 2015
er at sætte gangarealerne i stand, og ikke mindst er en ad hoc gruppe ved at søge fondsmidler til at etablere
en bålhytte for – for som de siger: vi er ikke spejderne men spejderne mangler en bålhytte, så vi vil gerne 
hjælpe dem. Det er vi meget taknemmelige for at de hjælpe med, for der skal samles mange penge ind.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke ledere og assistenter for deres store arbejde, og takke 
bestyrelsesmedlemmerne for deres store engagement. Og tak til jer forældre for lån af jeres herlige poder, 
de giver os voksne så mange sjove og gode stunder.

Med spejder hilsen

Ellen
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