
Formandens beretning. 

Så gik 2019.  Som vi altid gør, blev vores aktiviteter evalueret i starten af året, så vi var enige om, hvad vi 
skulle arbejde med i løbet af året, hvilke traditioner var det værd at holde fast i, og hvilke skulle vi ændre 
på. Jeg har haft børn i Albertslund spejderne i mange år, og har kunne se at hvordan foreningslivet og 
forældreskabet har ændret sig. I gamle dage holdt vi familieweekender, hvor vi fyldte store hytter op med 
spejderne og deres familier.Til gengæld var der ikke så mange arrangementer i løbet af året hvor 
forældrene deltog. Dette har ændret sig. Dyrker vores børn en sport lægger det oftest beslag på flere dage i 
løbet af ugen, så der er generelt mange flere aktiviteter i børnenefamilerne end da min ældste startede i 
gruppen for mere end 20 år siden. Dette er et faktum vi er nødt til at forholde os til. Vi forsøgte derfor at 
ændre konceptet lidt, så vi holdt en familiedag, hvor vi tilbragte en dejlig dag på Herstedhøje med bål og et 
løb. Og det blev en succes, der kom mange familier med. Senere på året holdt vi en familiehyttetur med kun 
en overnatning, og selv om der ikke var så stor tilslutning, valgte vi at gennemføre, og det blev rigtig 
hyggeligt.  

Vi afholdte igen i 2019 et sæbekasseløb. Denne gang inviterede vi flere klubber med end i 2018, og det gik 
rigtig godt. Der var mange forældre, som var med og heppe, og nogle iklædte sig endog lycra og deltog som 
løbesupportere, og det sætter vi stor pris på. Også til det årlige halloweenløb, fik vi god hjælp fra 
forældregruppen, og igen det skal I have mange tak for. 

Vi er en lille gruppe, og det betyder, at spejderne kender hinanden på kryds og tværs af grenene. Det var 
tydeligt at se ved arrangementet i Albertslund Centret, hvor spejderne holdt et møde, og gennemførte 
julen på 2 timer. Alle deltog med stor entusiasme. Og for os ledere og bestyrelsesmedlemmer beviser det, 
at det ikke er et mål at blive en stor gruppe, derimod er vigtigt, at vi har nogle spejdere, som får nogle gode 
oplevelser, at de bliver udfordret i takt med deres modenhed, og at vi også selv får energi af samværet med 
børnene og hinanden. 

Sluttelig vil jeg sige stor tak til lederne for deres arbejde, og jer forældre for jeres opbakning, det betyder 
rigtig meget for børnene. 

 

Christoffer 
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