
Årsberetning 2014 for Albertslundspejderne

Så er der gået endnu et år og tiden er kommet il at skrive årsberetningen for 2014. 

2014 var et år hvor vi lavede om på vores mødefrekvens for leder og bestyrelsesmøder. Vi aftalte, at vi 
holder møde en gang månedligt, nemlig hver den 8. i måneden – dette for at det var nemmere at huske . 

Derudover aftalte vi at mødet både bestod af en praktisk del og en tid, hvor vi får planlagt de næste 
arrangementer og får drøftet hvad der sker i grenene. 

Dette giver et naturligt flow i mødet, hvor vi er effektive på flere fronter, bl.a. med oprydning  og 
planlægning af fremtidige møder. Der bliver lavet arbejdsgrupper som mødes efterfølgende og så tager 
udvalgsarbejdet med til næste møde.  Vi har indført evaluering af vores arbejde så vi hele tiden har føling 
med temperaturen i gruppen. 

2014 var også året , hvor familiespejd kom tilbage i vores gruppe – der er kommet en stabil gruppe – der 
hygger sig den 4. søndag i hver måned. 

2014 var ligeledes året hvor gruppen kom på facebook og I kan følge os derinde. 

Vores hjemmeside er ligeledes blevet opdateret og vi har en plan om at tilmeldinger til ture kommer til at 
foregå fra hjemmesiden. Ligeledes ligger der planer for de fremtidige aktiviteter på hjemmesiden. 

I foråret havde vi en gruppedag på Hersted høje, og dette var en dejlig dag, hvor både spejdere og deres 
familie hyggede sig. 

2014 var året hvor vi fik fundamentet lagt i bestyrelsen.

Der kommer mere om hvad der sker i hver enkelt gren – fra de enkelte grenledere senere. 

2015 bliver året – hvor vi kommer til at arbejde med gruppens udviklingsplan, - Dette arbejde er allerede 
startet i juleferien – hvor en arbejdsgruppe gennemgik hvad der skal til for at lave en udviklingsplan. 
Evalueringen af nuværende situation er vi startet på, på sidste ledermøde den 8. februar, og vi forsætter den
8. marts. På vores RTW skal der for alvor sættes skub i tankernem så vi kan få en handlingsplan, for hvordan 
vi får flere spejdere i Albertslundspejderne. 

I 2015 har vi aftalt at tage på gruppetur en hel weekend, hvor spejderne og deres familie kan have en 
hyggelig weekend sammen. 

I uge 27 tager vi på en fælles gruppesommerlejr til Taulov ( Jylland) hvor der er mulighed for at være i 
nærheden af vand. Nærmere information følger. 

Karen Jensen

Gruppeleder.   


