Formandens beretning.
Endnu et år er gået. Min tid som formand endte efter sidste Grupperådsmøde, men det varede kun kort tid,
så trådte den nye formand tilbage, og jeg kom tilbage på posten. Og sådan er det at være en aktiv forælder
med lyst til at bidrage til sine børns fritidsinteresser, man er underlagt, at børnene kan ændre holdning til,
hvad de vil gå til.
I det forgangne år har vi arbejdet videre med at skabe mere struktur på vores spejderarbejde, både i
bestyrelsen og i arbejdet med børnene. Vi reviderer løbende og retter til, for selv om det er dejligt med
mere struktur, så er vores DNA at være lidt anarkistiske, og ikke nødvendigvis følge den slagne vej. For
vores ledestjerne er, at alle skal have det sjovt, både børn og voksne.
Vi har en del traditioner i gruppen, nogle er gamle, andre er kommet til inden for de sidste par år. De bliver
revideret løbende, et godt eksempel er vores familietur, som vi har været på i mange år. Sidste år måtte vi
desværre aflyse på grund af for få tilmeldte. Derfor er vi i gang med at planlægge nogle andre
arrangementer for familierne, som vi håber, at I vil tage godt imod. En anden tradition, som vi har revideret
er, at arrangere et sæbekasseløb i Albertslund i stedet for at deltage i det store Oak City Rally. På den måde
forsøger vi at åbne os for byens børn og give dem nogle anderledes oplevelser. Vi startede i det små sidste
år, hvor vi inviterede 2 klubber, som begge deltog. I år har vi inviteret endnu flere, og vi håber, de kommer,
for vi synes selv, det var en stor succes. Og de dejlige omgivelser, som vi har her på Roskilde Kro og i
Egelundsparken, vil vi så gerne dele med andre.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige mange tak til alle de forældre, der har bakket op om gruppens
aktiviteter. Vi sætter stor pris på, at I giver en hånd med ved Lillebrorsalg, kagebagning, juletræssalg og som
hjælp på ture. Det betyder rigtig meget og er en kæmpe hjælp for lederne.
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