
Referat  af  grupperådsmpde  hos  DDS Stpvring  -  Cimbrerne,  1.  marts  2020

1.  Valg  af  dirigent  (Thomas  Frisgaard)  og referent  (Marie-Louise  Kragelund)

2. Kort  beretning  fra ledergruppen  (Birgitte  Simonsen)  og bestyrelsen  (Ole  Andersen)

Birgitte  Simonsen aflagde en fælles beretning  fra  både ledergruppen og bestyrelsen.
Se vedhæftede.

3. Kort  fremlæggelse  af årsregnskab  2019  og status  for  det  foregående  år til

godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt  og godkendt. Bestyrelsen forklarede,  at overskuddet  dels
skyldes stort  mådehold  (lave udgifter  til materialer, mØder og ture), dels en række

tildelinger  af  fondsmidler.

4.  Budget  2020  (vedlagt)  samt  kontingentfastsættelse  til  godkendelse.  Bestyrelsen

foreslår  uændret  kontingent:  Mikro,  mini,  junior,  trop  og klan  600  kr. pr. halvår.

Familiespejd  250  kr. pr. halvår.  Kontingent  er forudbetalt.

Kontingentet  blev vedtaget  som foreslået.
Bestyrelsen forklarede  endvidere, at der er budgetteret  med stØrre udgifter  til kurser
og ture,  da man  Ønsker  at  tilskynde,  at  både  spejdere  og ledere  deltagerikurser,  og

da man ginsker at holde ledere mere udgiftsfri  i forbindelse  med ture.

5. Behandling  af eventuelt  indkomne  forslag

Ingen indkomne forslag

6. Væsentlige  beslutninger  om  gruppens  fremtid,  herunder  fremlæggelse  af planer  for

indeværende  år -  "Årskalender  2020"

Planer forindeværende  år blev præsenteret  (se vedhæftede)

7. Fastsættelse  af antallet  af bestyrelsesmedlemmer.  Bestyrelsen  anbefaler  fØlgende

sammensætning  af den  kommende  bestyrelse:  Formand,  kasserer,  3 forældre,  2

unge  (15-23  år) og 3 ledere  (herunder  gruppelederen).  I alt  10  personer.

Ingen indsigelser ift. bestyrelsens sammensætning  og antal

8. Valg  til bestyrelsen  (valgene  gælder  en toårig  periode):

a. Formand (Ole Andersen), på valg. Genopstiller  ikke. Ny formand:  Marie-Louise
Kragelund

b. Kasserer  (Mette  Hylle),  på valg.  Genopstiller.  Valgt

c. 2 unge  (Rikke  og Tajs)  ikke  på valg.

d. 3 forældre  (Marie-Louise  Kragelund,  Annette  Damgaard  Nielsen  og Mie

Frederiksen). Marie-Louise på valg. /Vy forældrerepræsentant:  Michael  Petersen



e. 3 ledere  i alt (herunder  gruppeleder  Birgitte).  Lederne  har  valgt  Birgitte  Simonsen,

Henrik  Nyrup  og Randi  Gindeberg

f. Valg af flere foræIdresuppleanter.  Genvalg af Christina SØrensen,  nyvalg af  Ole
Bertram  Andersen

9. Valg af revisor  (valg  gælder  en etårig  periode).  Ny revisor:  Sine Skriver

10.  Eventuelt

Ledergruppen  og bestyrelsen  nævnte,  at  man  stadig  er opmærksom  på og strikse

med  at  indhente  bØrneattester.

Desuden blev forældrene  opfordret  til at melde sig som ledere eller hjælpere. Selvom
gruppen har mange ledere, er der behov for  lidt  flere hænderinogle  grene
(aldersgrupper).

Der lød endvidere en opfordring  til at deItageiarbejdsdage,  hjælpeikøkkenet  på
ture, bage, k@re osv., ligesom der blev sagt tak  for  den store indsats, som mange har
1agti2019.  Fællesskabet har  brug  for  mange hænder.

Det blev foreslået,  at de ældste spejdere kunne hjælpe tilide  yngste grene/hos  de
yngste spejdere. Desværre  har gruppen dår1ig erfaring med at bede de ældste

spejdere  om at  gøre  dette,  da de hurtigt  mister  lysten  til  spejderarbejdet.  Gruppen  vil

hellere prioritere  gode aktiviteter  for  de ældste spejdere. Men melder de sig af  sig
selv, er  de meget  velkomne  til  at  give  en hånd  medide  yngste  grene.

Fra forældrene  var der ros til spejderlederne. Forældrene  oplever spejdergruppen

som et  rart  sted,  hvor  børnene  er trygge.

Antal  deltagere: 26, heraf  IO ledere/spejdere/bestyrelsesmedlemmer

/Bestyrelsen

Dirigent:  Thomas



Årsberetning	  fra	  gruppeleder	  og	  bestyrelsesformand	  

Det	  Danske	  Spejderkorps,	  Støvring	  er	  i	  en	  stabil	  periode.	  Der	  er	  fortsat	  omkring	  120	  spejdere	  og	  ledere,	  og	  
antallet	  af	  ledere	  er	  også	  i	  en	  stabil	  periode.	  

Årsberetningen	  er	  opdelt	  som	  en	  gennemgang	  året	  gennem,	  hvor	  stort	  og	  småt	  er	  samlet	  sammen.	  

Januar	  indledes	  med	  en	  stor	  ændring.	  Gammelt	  bliver	  udskiftet	  med	  nyt.	  Efter	  i	  en	  årrække	  at	  have	  haft	  
hjemmesiden	  spejd.com,	  så	  sker	  der	  udskiftning	  til	  en	  ny	  hjemmeside	  www.9530spejder.dk.	  

Bestyrelsesmøde	  den	  2.	  januar:	  Snak	  om	  udviklingsplan	  for	  de	  kommende	  par	  år	  med	  blandt	  andet	  fokus	  på	  
dygtiggørelse	  af	  lederne,	  og	  fysiske	  forbedringer	  (lys	  på	  udearealerne	  m.m.).	  Hertil	  kommer	  elementer	  som	  
nyt	  tag	  til	  spejdergården	  samt	  mere	  areal	  til	  spejderne.	  

I	  Februar	  arbejde	  minierne	  med	  knob	  og	  besnøringer.	  Da	  det	  var	  vinter,	  så	  er	  det	  godt	  at	  mini-‐rafterne	  kan	  
flyttes	  inden	  for	  i	  grenlokalet.	  Minierne	  kæmper	  samtidig	  videre	  med	  deres	  12	  x	  5	  km	  –	  dette	  under	  flot	  en-‐
gagement	  af	  deres	  ledere.	  

Lions	  Club	  donerer	  et	  flot	  beløb	  til	  os,	  så	  vi	  fortsat	  kan	  renovere	  vores	  elinstallationer	  på	  spejdergården.	  

Et	  meget	  velbesøgt	  grupperådsmøde	  finder	  sted	  en	  af	  de	  første	  dage	  i	  Marts	  –	  både	  selve	  mødet	  og	  faste-‐
lavnsarrangementet,	  der	  forløb	  samtidig.	  

Den	  6.	  og	  den	  13.	  marts	  skulle	  der	  sælges	  lodsedler	  for	  LionsClub.	  Det	  gik	  godt	  for	  aldrig	  har	  vi	  solgt	  så	  
mange	  lodsedler	  som	  ved	  disse	  to	  gange.	  

Marts	  bliver	  også	  det	  tidspunkt,	  hvor	  vi	  overgår	  til	  nyt	  mail	  system	  gennem	  medlemsservice.	  Det	  gav	  en	  del	  
udfordringer	  …	  og	  giver	  stadig	  udfordringer.	  Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  Janne	  for	  hendes	  utrættelige	  kamp	  
med	  at	  få	  styr	  på	  systemet,	  og	  at	  hjælpe	  os	  andre.	  

Som	  noget	  nyt	  havde	  vi	  sidste	  weekend	  i	  marts	  inviteret	  til	  affaldsindsamling,	  så	  vi	  kunne	  få	  gjort	  Støvring	  
lidt	  renere.	  Heldigvis	  fik	  vi	  hjælp	  fra	  flere	  beboere	  i	  Støvring,	  der	  lagde	  veje	  forbi	  Spejdergården.	  Resultatet	  
var	  voldsomt	  med	  161,5	  kg	  affald,	  192	  dåser	  og	  1,6	  kg	  cigaret	  skodder!	  Af	  specielle	  ting	  blev	  blandt	  andet	  
fundet	  en	  elektronisk	  p-‐skive,	  2	  hængelamper	  af	  glas,	  en	  sparebøsse	  og	  resterne	  af	  et	  kasseapparat.	  

Eniig	  giver	  os	  penge	  til	  forbedring	  af	  elinstallationerne	  på	  Spejdergården.	  Der	  er	  tale	  om	  en	  opgave,	  der	  har	  
kørt	  en	  del	  af	  2018,	  2019	  og	  fortsætter	  i	  2020.	  

Gruppeturen	  afholdes	  på	  Øksedal-‐spejdercenter	  ved	  Sebber.	  En	  weekend	  med	  masser	  af	  hyggeligt	  samvær	  
og	  spejderi.	  

Bestyrelsesmøde	  20.	  marts	  …	  Mere	  dialog	  om	  udviklingsplan,	  besluttet	  at	  der	  skal	  søges	  midler	  hjem	  til	  ma-‐
stesejl	  

Første	  April	  og	  tid	  for	  lidt	  sjov.	  Gruppeleder	  og	  formand	  solgte	  spejdergården,	  da	  spejderne	  fremover	  skulle	  
være	  ved	  Juelstrup	  Sø,	  og	  samtidig	  skiftede	  navn	  til	  "DDS	  Støvring	  -‐	  Vandcimbrerne".	  Det	  var	  heldigvis	  1.	  
april,	  så	  vi	  har	  vores	  dejlige	  spejdergård	  endnu.	  

Spejdere	  med	  begge	  ben	  på	  jorden	  ikke	  lige	  hænger	  på	  træerne	  -‐	  man	  kan	  nemlig	  også	  bruge	  en	  svæve-‐
bane	  eller	  et	  frit	  fald	  på	  13	  meter.	  Klanen	  var	  på	  fælles	  tur	  til	  klatreparken	  i	  Aalborg.	  

Sct.	  Georgs	  Dag	  fejres	  som	  altid	  ved	  Juelstrup	  Sø	  og	  som	  altid	  med	  blæst.	  Det	  var	  alligevel	  en	  rigtig	  hyggelig	  
aften	  med	  drama	  om	  Sct.	  Georg	  og	  Dragen,	  og	  selvfølgelig	  masser	  af	  kage.	  



Tradition	  i	  spejderverden	  –	  Store	  Økssø	  Rundt	  for	  7.	  gang.	  Ruter	  på	  0	  km,	  5	  km,	  10	  km,	  20	  km	  og	  en	  speciel	  
stifinder-‐rute	  for	  de	  ældste	  spejdere.	  Støvring	  var	  størst	  deltagende	  gruppe	  igen	  i	  år.	  

En	  afgørende	  beslutning	  tages	  af	  bestyrelsen	  …	  spejdergården	  skal	  have	  nyt	  tag.	  Den	  nok	  største	  investe-‐
ring	  i	  nyere	  tid.	  Heldigvis	  er	  der	  hurtigt	  en	  fond,	  der	  giver	  et	  tilskud	  på	  50.000	  kr.	  

Minierne	  arbejder	  i	  Maj	  med	  nørderiet,	  så	  der	  affyres	  vulkaner,	  raketter	  og	  andet	  godt	  bød	  aftenen	  på.	  
Børn	  og	  voksne	  var	  godt	  underholdt.	  	  	  

Arbejdsdag	  med	  13	  spejdere,	  ledere	  og	  forældre,	  der	  knokler	  i	  3	  timer	  -‐	  oprydning	  i	  skur,	  lade	  og	  værksted,	  
2	  læs	  kørt	  på	  genbrugspladsen,	  udskiftning	  af	  blandingsbatterier	  m.m.	  på	  begge	  toiletter,	  græsarealet	  revet	  
for	  kviste,	  skabe	  gennemgået	  i	  køkkenet	  for	  skåret	  service,	  maling	  af	  vægge	  i	  det	  store	  møderum	  og	  meget	  
andet.	  Dagen	  er	  et	  bevis	  på,	  at	  når	  vi	  løfter	  i	  flok,	  så	  kommer	  vi	  langt	  -‐	  rigtig	  langt.	  
	  
Sov	  Ude	  dag	  –	  20	  spejdere	  og	  ledere,	  som	  ude	  sammen	  i	  telte	  efter	  de	  havde	  fået	  en	  hyggelig	  aftensmad	  

Bestyrelsesmøde	  21.	  maj	  …	  GDPR	  gælder	  også	  for	  spejdere,	  så	  der	  bruges	  lidt	  tid	  på	  at	  forstå	  papirer	  sendt	  
fra	  korpskontoret.	  Procedure	  for	  brug	  på	  datasikkerheden	  hænger	  på	  opslagstavle	  i	  lederrummet.	  

I	  Juni	  får	  vi	  nye	  brugte	  borde	  …	  men	  det	  pynter	  utroligt	  meget	  her	  i	  det	  store	  samlingslokale.	  Der	  fjernes	  
efterfølgende	  over	  1	  kg	  tyggegummi.	  

Sommerlejr	  i	  Juli	  på	  Spejdercenter	  Toggerbo	  på	  Djursland.	  Planlagte	  aktiviteter	  på	  spejdercenteret	  gjorde,	  
at	  vi	  havde	  tid	  til	  lejrarbejde,	  og	  til	  at	  kunne	  hygge.	  Det	  blev	  blandt	  andet	  også	  til	  en	  tur	  til	  Ebeltoft,	  hvor	  vi	  
blandt	  andet	  nød,	  at	  det	  var	  gratis	  at	  gå	  på	  museum	  denne	  dag.	  

Spejderiet	  starter	  i	  August	  op	  igen	  efter	  sommerferien.	  For	  mange	  starter	  spejderarbejdet	  med	  familie-‐
spejd,	  der	  er	  rigtig	  godt	  besøgt.	  

September	  er	  altid	  ensbetydende	  med,	  at	  der	  er	  mange	  aktiviteter	  på	  spejdergården	  –	  juniorspejderne	  
holdt	  blandt	  andet	  bagedyst.	  Det	  gik	  godt	  selv	  om	  der	  til	  tider	  var	  mere	  rundt	  om	  formene	  end	  i	  dem.	  

Gruppeturen	  var	  på	  Spejdergården.	  Mikro	  og	  Familiespejd	  var	  meget	  aktive	  –	  om	  det	  var	  fordi	  temaet	  var	  
sjovt,	  dumt	  og	  farligt	  ved	  jeg	  ikke.	  De	  nåede	  alt	  fra	  eddike	  raketter,	  rugbrøds	  korthus,	  lave	  spiseposer,	  lave	  
is	  uden	  fryser	  -‐	  fx	  sort	  is	  med	  hindbær	  smag...	  sovet	  i	  telt	  (i	  mikro	  rummet),	  bygge	  tipier,	  lege	  "skovsvin",	  
tjekke	  mentos	  i	  cola,	  var	  til	  fælles	  lejrbål	  (som	  mini	  stod	  for),	  spist	  en	  masse	  kage	  og	  havregrød,	  sidst	  men	  
ikke	  mindst	  så	  legede	  vi	  med	  Falck...	  vi	  slukkede	  brande,	  sprøjtede	  med	  den	  store	  brandslange,	  pillede	  i	  en	  
ambulance	  og	  	  kørte	  i	  brandbilen	  med	  lyd	  og	  blink.	  

Mikroerne	  tog	  et	  meget	  vanskeligt	  mærke	  –	  knivbevis	  …	  det	  kræver	  ofte	  stor	  koncentration	  og	  en	  del	  pla-‐
ster,	  men	  denne	  gang	  fik	  det	  rigtig	  godt.	  Resultatet	  af	  arbejdet	  blev	  hængt	  op	  i	  vinduet.	  

Bestyrelsesmøde	  20.	  september	  …	  Dialog	  om	  nyt	  tag,	  hvor	  der	  er	  indhentet	  tre	  tilbud.	  Det	  aftales	  at	  der	  
skal	  holdes	  et	  ekstraordinært	  bestyrelsesmøde,	  hvor	  der	  kan	  ske	  en	  nærmere	  gennemgang.	  

Projektet	  ”Spejderhjælpen”	  blev	  gennemført	  som	  altid	  i	  Oktober.	  Der	  blev	  samlet	  et	  pænt	  beløb	  ind	  til	  han-‐
dicappede	  i	  Ghana.	  	  

En	  god	  håndfuld	  spejdere	  fik	  samlet	  mellem	  2500-‐3000	  kr.	  ind	  ved	  Røde	  Kors	  indsamling	  -‐	  et	  beløb,	  der	  går	  
til	  blandt	  andet	  hjemløse	  i	  Danmark,	  voldsramte	  kvinder	  samt	  til	  familier	  i	  det	  krigshærgede	  Yemen.	  	  
	  	  



Juniorspejderne	  deltog	  i	  natløbet	  Impeesa	  i	  Rold	  Skov.	  Det	  gik	  rigtig	  godt,	  da	  de	  hjembragte	  vandretrofæet	  
for	  turn	  out	  –	  den	  måde	  man	  opfører	  sig	  underløbet.	  	  

Familiespejd	  tog	  et	  specielt	  mærke	  ”Uglegylp-‐mærket”,	  hvor	  man	  blandt	  andet	  skal	  undersøge	  uglegylp	  og	  
høre	  nærmere	  om	  hvordan	  ugler	  lever.	  

I	  oktober	  døde	  den	  første	  patruljeleder	  for	  gruppen	  –	  Kai	  Peter	  Klæstrup	  Nielsen.	  Jeg	  er	  utrolig	  glad	  for,	  at	  
vi	  i	  juni	  2018	  fik	  gjort	  Kai	  til	  hædersmedlem	  af	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  –	  det	  betød	  rigtig	  meget	  for	  Kai	  og	  
hans	  kone,	  at	  vi	  i	  Støvring	  tænkte	  på	  ham.	  

Indrømmet	  jeg	  var	  ret	  betænkelig,	  da	  jeg	  en	  dag	  i	  November	  kom	  på	  Spejdergården.	  Køkkenet	  så	  ud	  som	  
kaos,	  men	  det	  lille	  rum	  ved	  køkkenet	  blev	  igen	  fint	  med	  ny	  bordplade	  og	  vask.	  Tak	  for	  indsatsen	  til	  Randi.	  

Juniorspejderne	  øver	  kort	  og	  kompas.	  Der	  blev	  gjort	  mange	  erfaringer	  –	  blandt	  andet	  at	  der	  i	  gulvet	  i	  vores	  
store	  samlingsrum	  ligger	  nogle	  store	  jernbjælker,	  der	  seriøst	  kan	  forvirre	  et	  kompas.	  

December	  er	  julemåneden,	  og	  her	  kan	  man	  få	  ønsker	  opfyldt	  …	  også	  som	  spejdere,	  hvor	  et	  stort	  ønske	  blev	  
opfyldt	  …	  nemlig	  et	  stativ	  til	  vores	  mastesejl,	  så	  vi	  ikke	  skal	  kæmpe	  med	  en	  stor	  granrafte.	  Det	  var	  SparNord	  
Fonden	  som	  gav	  os	  mulighed	  for	  at	  købe.	  

Juniorspejderne	  havde	  24	  timer	  i	  sovepose	  og	  24	  timer	  vågen	  –	  nogle	  klarede	  begge	  dele,	  og	  det	  ene	  …	  
men	  alle	  havde	  det	  sjovt.	  I	  den	  samme	  weekend	  byggede	  familiespejd	  med	  brunkagehuse	  –	  uden	  at	  for-‐
nærme	  nogen,	  så	  kan	  jeg	  vist	  godt	  tillade	  mig	  at	  sige,	  at	  det	  er	  godt	  de	  har	  mange	  spejderår	  frem	  over	  til	  at	  
øve	  sig	  i.	  

	  

Forening	  …	  Frivillighed	  …	  og	  husk	  at	  sige	  tak	  !	  

Som	  afslutning	  på	  gruppeberetningen	  vil	  jeg	  gerne	  delagtiggøre	  jer	  i	  nogle	  tanker,	  jeg	  har	  gået	  med	  om-‐
kring	  Forening	  og	  Frivillighed.	  Det	  er	  nogle	  tanker,	  som	  har	  fokus	  i	  den	  dialog	  vi	  løbende	  har	  haft	  i	  bestyrel-‐
sen,	  hvor	  vi	  har	  ønsket	  at	  sætte	  fokus	  på	  det	  positive	  hos	  DDS	  Støvring.	  

Tankerne	  er	  blevet	  samlet	  i	  5	  sætninger,	  som	  jeg	  gerne	  vil	  have	  vi	  alle	  husker	  på,	  når	  vi	  er	  sammen	  med	  an-‐
dre	  spejdere	  her	  ved	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  i	  Støvring.	  

1)   Husk	  på,	  at	  vi	  alle	  yder	  det	  vi	  kan,	  i	  den	  tid	  vi	  aktuelt	  kan	  afse	  til	  spejderarbejdet.	  
	  
Det	  er	  for	  mig	  vigtigt,	  at	  vi	  sørger	  for	  at	  respekterer,	  at	  ikke	  alle	  har	  lige	  meget	  tid	  til	  spejderarbejdet.	  Vi	  
giver	  hver	  især	  den	  tid	  vi	  kan	  afse	  det	  sted	  i	  livet,	  hvor	  vi	  nu	  lige	  er.	  Vi	  er	  som	  bestyrelse	  og	  ledere	  glade	  
for	  den	  tid,	  som	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  afse.	  
	  

2)   Fokuser	  på	  dem	  som	  deltager,	  i	  steder	  for	  dem	  som	  ikke	  deltager	  
	  
Med	  120	  medlemmer	  i	  gruppen,	  så	  burde	  der	  jo	  i	  princippet	  være	  potentiale	  for	  at	  flere	  hundrede	  del-‐
tog	  af	  forældre,	  bedsteforældre,	  søskende	  og	  spejdere	  ved	  hvert	  arrangement.	  Vi	  kan	  vælge	  at	  være	  
negative	  over,	  at	  det	  gør	  der	  ikke	  –	  men	  vi	  kan	  også	  som	  vi	  har	  gjort	  valgt	  at	  være	  taknemmelige	  for	  
dem	  som	  giver	  en	  hånd	  med.	  	  
	  

3)   Vær	  glad	  for	  den	  tid,	  vi	  tilbringer	  sammen	  med	  børnene.	  De	  er	  her	  fordi	  de	  gerne	  vil,	  og	  de	  gør	  det	  
bedste	  de	  kan.	  



	  
Tro	  mig	  spejderne	  kan	  en	  gang	  i	  mellem	  være	  udfordrende	  …	  de	  snakker,	  de	  hører	  ikke	  efter,	  de	  vil	  hel-‐
lere	  noget	  andet	  eller	  100	  andre	  udfordringer.	  Men	  det	  er	  en	  dejlig	  tid	  vi	  tilbringer	  sammen	  med	  dem.	  
Alle	  børnene	  har	  deres	  favorit	  emner,	  og	  ting	  de	  helst	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  –	  men	  udgangspunktet	  er,	  
at	  de	  gerne	  vil	  og	  de	  gør	  det	  bedste	  de	  kan.	  
	  

4)   Sæt	  pris	  på,	  at	  vi	  har	  engagerede	  forældre,	  der	  bakker	  op	  om	  børnenes	  spejderarbejde.	  	  
	  
Som	  forældre	  er	  i	  en	  meget	  faktor	  for	  børnene.	  I	  bringer	  dem	  glæde	  og	  lyst	  til	  at	  komme	  til	  spejder.	  
Men	  i	  har	  også	  en	  anden	  vigtig	  rolle.	  I	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  os	  ledere	  ekstra	  energi.	  Jeg	  har	  prøvet	  
ved	  mikrospejderne,	  at	  skulle	  sige	  noget	  ved	  rundkredsen	  ved	  flagstangen.	  Det	  var	  en	  dejlig	  fornem-‐
melse,	  at	  se	  hvordan	  forældrene	  rykkede	  tællere	  sammen	  –	  det	  gav	  en	  følelse	  af	  interesse	  og	  engage-‐
ment.	  Det	  var	  en	  dejlig	  oplevelse.	  Det	  samme,	  når	  en	  forælder	  kommer	  og	  tilbyder	  en	  praktisk	  hånd	  en	  
aften	  –	  til	  at	  rydde	  lidt	  op,	  til	  at	  lave	  lidt	  saft,	  hjælpe	  med	  at	  få	  jakken	  på.	  Sådan	  en	  lille	  ting	  betyder	  
utroligt	  meget	  for	  os	  ledere.	  
	  

5)   Brug	  det	  lille	  ubetydeligt	  ord,	  der	  alligevel	  siger	  så	  meget	  –	  Tak.	  
	  
Mange	  giver	  i	  dagligdagen	  på	  spejdergården	  og	  ved	  vores	  arrangementer	  en	  hånd	  –	  meget	  skal	  laves	  …	  
Spejderne	  skal	  aktiveres,	  hækken	  skal	  klippes,	  kage	  skal	  bages	  til	  en	  gruppetur,	  en	  elpære	  skal	  skiftes,	  
ældre	  spejdere	  laver	  løb	  for	  de	  yngre,	  fastelavnstønder	  skal	  indkøbes,	  nogle	  vinduer	  skal	  lige	  pudses,	  
oppakning	  skal	  køre	  ud	  til	  en	  hytte	  og	  meget	  mere.	  Vi	  skal	  alle	  huske,	  at	  sige	  tak	  til	  hinanden	  for	  det	  vi	  
yder.	  Det	  tager	  så	  lidt	  tid	  at	  sige	  det,	  men	  det	  betyder	  så	  meget	  at	  få	  lidt	  anerkendelse	  for	  det	  man	  har	  
udført.	  

	  

	  

Birgitte	  Wilsted	  Simonsen	  

Gruppeleder	  DDS	  Støvring.	  


