
Formandens beretning 

Ved sidste grupperådsmøde fik vi flere nye forældre ind i bestyrelsen. Det var utrolig dejligt, det er 

altid godt, når der kommer friske øjne på, og nogle stiller spørgsmålstegn, ved det vi gør. Ikke at 

det er forkert, men mere: hvorfor gøres det på den måde? 

I marts havde vi vores mini råd tråd, som er en strategidag, hvor vi gør status over aktiviteterne i 

gruppen og aftaler, hvilke områder, der skal arbejdes med i den kommende tid. Generelt er vi 

meget glade for vores traditioner: juletur, juleafslutning, Lillebrorovernatning, familietur, 

sommerlejr osv., men vi erkendte også at det var tid til at få mere struktur ind i gruppens arbejde.  

Og hvad er der så sket? Vi har fået mange af de administrative ting på plads og ikke mindst 

udarbejdet den forældrefolder, som vi har talt om længe, men ikke rigtig fik taget hul på. Den er 

færdig nu, uddelt og forhåbentlig en hjælp til nye forældre.  

I løbet af foråret blev miniernes lokale sat i stand. Der blev lagt mange timer i projektet og mange 

tak til de forældre, som deltog, det var ubeskrivelig dejligt, at I gav os jeres tid og arbejdskraft. Vi 

synes selv, at rummet er blevet superflot, og ville ønske, der var energi til at gå videre med 

juniorlokalet. Så hvis der skulle sidde nogle forældre og tænke, at det vil de da meget gerne stå 

for, så…… 

På vores store råd tråd i efteråret lægges planer. Hvad har vi lyst til af spejderaktiviteter? Det er 

drømmefasen, for der er mange forslag. Hvad skal vi blive bedre til? Og her er det at I forældre 

kommer ind. Vi skal være bedre til at bede om hjælp på ture, til aktiviteter, kagebagning ell.lign. Vi 

håber, at I tager godt imod det. Hvad skal vi arbejde med i relation til spejderne? Vi vil arbejde for 

at spejderne kan klare flere og flere opgaver, og være bedre til at inddrage dem i praktiske 

gøremål end vi har været tidligere.  Hvorfor er vi her? Det handler både for børn og voksne om at 

have det sjovt. 

Når jeg ser tilbage på det forløbne år, kan jeg konstatere at kernen i Albertslundspejderne bliver 

stærkere og stærkere, at vi har en god stabil og sammentømret ledergruppe og en børnegruppe, 

der vokser. Og der er plads til mange flere børn som voksne. 
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