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Bævere
Ulve
Spejdere
Seniorer

= 1. og 2. klasse
= 3. og 4. klasse
= 5. til 7. klasse
= 8. og opefter

Velkommen
Dejligt vi er (næsten) tilbage ved normalen - godt at se jer.

Beretning ved gruppelederen – Ulla Kristensen
Medlemstallet
Dette opgøres pr. 01. januar, og i år er vi 46 medlemmer - samme antal som sidste år. Godt med både
bævere og spejdere/seniore, men lige nu er ulvene ramt at små årgange.
Det er rigtig godt arbejde at vores ledere, da det er det daglige arbejde som skal være interessant for at
holde børnene fanget så de fortsætter med at gå til spejder.
Der er desværre to bævere der har valg at stoppe siden nytår. Så lige nu er der 10 bævere, 3 (måske 4?)
ulve, 16 spejdere, 4 seniorer og 10 ledere (en leder dog på bygge-orlov).
Men vi vil altid gerne være flere både børn og ledere - så kender du nogen der vil være med, er de
velkommen til at prøve at være med nogle gange.

Året der gik:
Sidste generalforsamling var d. 27.02.2021, og blev holdt virtuelt. Siden da har det jo som bekendt været
meget op og ned med corona og restriktioner. Noget har været aflyst og andet kørt på svagt blus. Noget
af det der har været gennemført er følgende:

Bøffelhorn (distriktsturnering) i Lem
Lem skulle have afholdt Bøffelhorn i 2020 for de store spejdere, men det blev aflyst, og vi afholdte det i
stedt i 2021. Det var lige i foråret, hvor landet var ved at lukke op.
Det blev afholdt "delvist virtuelt" så grupperne var hjemme i eget hus, med samlinger og opgaver stillet
over internettet. Under omstændighederne gik det rigtig godt, og der blev taget godt i mod konceptet.
Rækker Mølle afholdt løbet for de små efter samme princip - OG det kan da lige nævnes, at ulvene fik en
førsteplads ...Vi håber der kommer nogen af sted igen i år, og forsvarer vandrepokalen.

Afslutning før sommerferien
Det blev igen i år afholdt samlet og det var dejligt at have alle samlet en enkel gang inden sommerlejren.

Sommerlejr
Vi var i Spjald - på Dam's anden hjemmebane. Ja man behøver ikke nødvendigvis komme så langt
hjemmefra ...
Rigtig dejlig område, og udfordringer af alle slags for børnene.
Der var desværre ikke så mange der deltog, men dem der var med havde en fantastisk tur.

Opstart/spejder for en aften
Denne blev afholdt næsten som vi plejer, og der var rigtig stor tilslutning.
Det er jo en aften, hvor vi invitere meget bredt og uden tilmelding - alle er velkomne, så derfor er det altid
meget spændende hvor mange der dukker op. Der mødte omkring 70-75 personer op og vi har nok aldrig
været så mange før.
Grupperådet trakterede alle med lune pølser og brød, og det var godt der hurtigt kunne suppleres op fra
brugsen.

Genåbningsfest ved Smedenes hus
Vi forsøger at deltage ved sådanne lejligheder - mest for at vise vi stadig er her. Vi forvente ikke der
nødvendigvis kommer flere medlemmer eller vi tjener noget på det, men vi vil gerne lufte uniformerne
offentligt, så "byen" ikke glemmer vi er her.
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Seniortur uge 42
Der var arrangeret en distriktstur for seniorer og ledere tur til Norge i efterårsferien. Det var dog
hovedsageligt Lem spejdere og ledere der deltog.
Det altid en kæmpeoplevelse at være af sted i en gruppe - og vi håber det sætter sig fast i hukommelsen,
så spejderne kan tænke tilbage på det som en god oplevelse, og måske fortsætte lidt længere.

Nytårs parade
Var i Højmark i år - hvor der også er et rigtig dejligt område med bål og shelteres.

Ugentlige møder
Stort set alle møder, der har været afholdt fysisk, har været ude. Dette forløber ganske godt, og vi er så
heldige at vi også har bålhuset til at give lidt læ/tørvejr.
Generelt er det dejligt at børnene møder op og tager godt imod det der bliver arrangeret.

Det kommende år:
Ugentlige møder
Lederne vil løbende holde jer opdateret hvis der er nyt. Vi håber vi er ved at ramme en mere almindelig
hverdag igen, men ellers er det dejligt at både børn og forældre er meget omstillingsparate, og tager det
med godt humør. Og husk møderne foregår meget ude – så tøj efter vejret.
Vi forsøger også at komme i gang med de tværgående fællesaktiviteter / aftener igen.

Roland 1 - Det første lederkursus for de unge
Vi giver konfirmanderne et gavekort til kurset, og der er to tilmeldt til at skal af sted i påsken. Det skal
gerne give lyst til at fortsætte med at være spejder, og måske blive leder/hjælper. Og ellers er det en stor
oplevelse.

Sommerlejr uge 30 - det kommer vi tilbage til under eventuelt
Men linket her er godt at kende: Spejdernes lejr 2022

Beretning ved grupperådsformanden - Carina
Formålet for Grupperådet/forældrebestyrelsen er at stå for alt det praktiske og økonomien. Det er altså
her man kan gøre sin indflydelse gældende på børnenes fritidsinteresser.

Pengeskabende aktiviteter
En af de vigtigste pengeskabende aktiviteter er julemarkedet, hvor grupperådet står for tombola og salg
af juletræer.
Desuden står vi for at søge sponsorater. Der er fx lige kommet nye vinduer på toiletterne, og der trænger
også til at komme nye i køkken og samlingsrummet.
Det var også meningen vi skulle i gang med "indbygning" af containeren, så den bliver mere integreret
med selve huset. Dette er dog lige sat på pause, så længe materialepriserne lider under Corona.
En del af de penge der tjenes, går det det daglige arbejde og fx som tilskud til diverse lejre - og at lederne
ikke skal betale for at deltage på spejdernes lejr.
Sig endelig til, hvis der er forslag til hvordan man kan tjene penge - vi er altid modtagelig for forslag.

Huset - Carina og Katarina
Katarina står som kontaktperson for huset. Grupperådet har valgt at selv stå for rengøringen, for at spare
denne udgift, men der kunne godt bruges nogle flere forældre til at hjælpe med rengøringen, så der er
flere hænder at trække på.

Oprydning i Bork - Katarina
Den største indtægtskilde vi har, er oprydning under og efter Bork musik festivalen. Her har vi brug for
mange til at hjælpe - både forældre og naboer (alle over 14 kan deltage).
I år har vi oprydning torsdag, fredag, lørdag morgen 8.00-12.00- og søndag hele dagen.
Alle der hjælper med 8 timers arbejde, tjener en dagsbillet til sig selv (over 14 år).
Der er mulighed for at melde sig - eller høre nærmere, ved at kontakte Jens Jørgen eller Katarina
(lederne svarer også gerne på de spørgsmål de kan).
Vi vil også komme til at "reklamere" på Facebook inden længe.
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Regnskab ved kasserer - Jens Jørgen har overtaget fra Peter Larsen udervejs:
Det har været meget svært at overtage uden den store overdragelse. Samtidig kom der en opdatering af
systemet - og da Jens Jørgen er på kursus i regnskabssystemet i dag, blev regnskabet fremlagt af Ulla.
Hovedpunkter fra det revideret regnskabet blev gennemgået.
Kopi af regnskabet kan rekvireres hos kassereren.

Resultat af valg til grupperåd:
Grupperådet består af:
Carina Vind (Formand)
Jens Jørgen Hein Jørgensen (Kasserer)
Majbritt Laursen
Katarina Kristensen
Sabine Hougaard
John Aagaard Hansen
Karina Hansen (revisor)
Ulla Kristensen (gruppeleder/lederrepræsentant)

Ikke på valg
Genvalgt
Ikke på valg - indtrådt siden sidste valg
Ikke på valg
Ikke på valg - Indtrådt siden sidste valg
Ikke på valg
Genvalgt
Ikke på valg (valgt blandt lederne)

MANGLER (suppleant)
Det er ønskeligt med én person mere i grupperådet og én suppleant.
Alle bedes undersøge baglandet, om ikke der kunne være nogle forældre eller "pap-forældre" der er
interesseret i at få indflydelse gennem grupperådet.
Hvis der er personer der har lyst at byde ind på konkrete opgaver (rengøring, hus-mand ol.), er det også
meget velkommen.

Projektmedarbejdere:
Henriette Høj
Olav Jørgensen

Julemarked/Adventsmarked
Vedligehold af ude-arealer

Eventuelt:
Spejdernes Lejr 2022 - Link til hjemmesiden med gode oplysninger: Spejdernes lejr 2022
Tilmeldingssedler er udleveret og kan findes på vores hjemmeside (og der er flere i spejderhuset),
Vi håber rigtig mange vil og kan komme med. Alle lederne er bare SÅ klar til at tage af sted.
Der bliver rigtig mange aktiviteter, som lederne laver en "hovedplan" for deltagelse i.
Lejren bliver "pengeløs", så hver spejder får et armbånd som forældrene kan sætte penge ind på. Vi har
ingen øvre grænse for hvilket beløb der kan "medbringes" - men husk det er kun til slik og fornøjelser. Vi
skal nok sørge for rugbrød og leverposte mv.
Der vil blive en "vis kontrol" med hvem der går fra pladsen, så alle hjælper de mindste med at finde rundt.
Alle kan gratis komme og besøge lejren (P-billet 50 kr.). Der vil være busser fra de omkringliggende byer.
Skulle der være forældre eller andre, der kunne tænke sig en eller flere overnatninger på lejren, findes
der en "gæstelejr" - læs mere i Informationspakke 3 side 27.
Husk at besøge hjemmesiden eller spørg endelig lederne hvis I er i tvivl om noget - så vil de forsøge at
hjælpe/svare efter bedste evne.
Tak for jeres fremmøde og for god ro og orden.

Dato: ________________
Grupperådsformand

Kasserer

Gruppeleder

____________________
Carina Vind

____________________
Jens Jørgen Hein Jørgensen

____________________
Ulla Kristensen

Underskrevet referat vil være at finde ved gruppens regnskab.

