Beretning fra formanden.
2015 blev et aktivt år for Albertslund spejderne. De ændringer vi foretog på ledelses- og bestyrelsesplan i
2014 bar frugt. Vi har haft flere nye aktiviteter i 2015. Vi var med til Oak City Rally for første gang. Det er et
kæmpe sæbekasseløb, med en distance på 10 km. Vi havde fået et par fædre med sæbekassebils-erfaring til
at lave undervognen, og så var spejderne med til at udsmykke efterfølgende. Det blev en dejlig dag, hvor vi
voksne også deltog på turen om end ikke i samme tempo som børnene – i starten i hvert fald.
Vi slog også indianerlejr i Albertslund centeret, hvor der blev lavet pølsehorn, og solgt Lillebror lodder. Der
blev solgt lodder og vi fik nye spejdere, så det blev endnu en god dag.
I september holdt vi spejderarbejdets 50 års fødselsdag sammen med Skovgruppen. Det var meget positivt
at planlægge festen sammen og selve dagen forløb også godt.
Albertslund spejderne er en ud af 7 brugere af Foreningshuset Roskilde kro. Vi har forskellige aktiviteter på
tværs. I 2015 blev kælderen ryddet, så der bliver plads til spejderaktiviteter, gangen ved salen blev malet, vi
holdt høstmarked og vi deltog med en fælles stand ved Foreningernes dag. 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 igen i 2015 til glæde for alle brugere af huset. Som jeg
skrev i årsberetningen for 2014, har bestyrelsen nedsat en ad hoc gruppe til 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. Byggeriet regner vi med går i gang i marts 2015.
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.
Dette er min sidste beretning som formand, da jeg går af ved Grupperådsmødet 2016 for at træde i de
uniformereres rækker, da jeg fremover vil være juniorassistent.
Med spejder hilsen
Ellen
Formand for Albertslundspejderne

