
Formandens beretning. 
  
Når jeg ser tilbage på 2016 er det en stor glæde at se hvor meget vi har opnået i gruppen. Vi 
begyndte for nogle få år siden at have ½ årlige strategimøder, i stedet for som tidligere kun et 
enkelt årligt møde, og det har virkelig haft positiv effekt. Det har betydet, at vi har fået fulgt op 
på vores planer løbende, samt justeret når det var nødvendigt. 
Det har blandt andet betydet at antallet af tilbagevendende begivenheder er vokset, f.eks er 
Oak City Rally, høstmarkedet og juleafslutning kommet til de sidste år, men også at gamle 
traditioner er blevet fornyet og ikke mindst, at vi har lavet mange nye tiltag det forløbende år. 
Dette skyldes i høj grad at vi har vores strategimøder, men også at vi er blevet meget bedre til 
at følge op på vores bestyrelsesmøder. 
Vi har fået nye børn i grenene. Minigrenen blev nærmest ”tømt” efter sommerferien, da alle 
spejderne rykkede op i juniorgrene, men vi har fået nye dels nogle som kom fra familiespejd, 
men også andre er kommet til og det er meget dejligt. 
Juniorgrenen har også gennem den sidste halvdel af 2016 fået nye børn, og det er fantastisk at 
opleve at der kommer børn til fordi de har hørt at det er sjovt at gå til spejder hos Albertslund 
spejderne, for det synes vi nemlig også, det skal være. 
Efter gruppeturen i 2016 blev der indført en ny aktivitet, voksenspejd. Den opstod nærmest 
spontant fordi vi havde det så hyggeligt på gruppeturen, at vi gerne ville være sammen som 
voksne. Vi vil meget gerne have alle med, både voksne med og uden relation til gruppen. 
Og det er i hele taget det der kendetegner samarbejdet mellem de voksne, det skal være sjovt 
at være her – både for børnene og for de voksne. 
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