
Årsberetning for 2020 fra Gruppelederen. 
 
Kære Spejdere, ledere, hjælpere, forældre og venner. 
 
Lad det være sagt med det samme – 2020 og 2021 her frem til årsmødet, har været et meget 
mærkeligt år, hvor vi har været udfordret på flere området. 
 
Som alle ved, så har COVID19 sat sit store præg på året. Det har også betydet meget for spejder-
nes arbejde.  
 
Vi har måtte lukke ned for vores spejderaktivitet, ingen gruppeture eller sommerlejr, vi har måtte 
lave de store planer i forhold til hvor den enkelte gren kunne være, planer for hvor forældre har 
skulle sætte børnene af og en lang række andre forhold, som det nok kun har være lederne, der 
har opdaget vi har gennemført. 
 
Det var dialog på et tidspunkt, om vi som så mange andre spejdergrupper skulle indføre hjemme-
spejd. Det blev fravalgt ud fra, at der jo var hjemmeskole for børnene, så de nok ville have nok 
computertid i løbet af en uge. 
 
Vi er heldigvis på vej mod mere normale tider, så spejderarbejdet som vi kender det kommer for-
håbentlig snart tilbage. 
 
I løbet af året valgte ledergruppen sammen med bestyrelsen, at tage afsked med 3 ledere. Det er 
aldrig behageligt, at skulle tage sådan et valg, men en gang i mellem så er det nødvendigt, at en 
beslutning tages. Når der er uenighed om grundlæggende værdier, og der ikke arbejdes efter fæl-
les beslutninger, så må man tage det ubehagelige skridt, og bede om at man stopper som leder, og 
ikke deltager i aktiviteter på spejdergården. 
 
Jeg vil gerne sige tak til lederne for deres sammenhold, da det blev hårdt i ledergruppen, hvor de 
de valgte denne beslutning i en samlet flok, at bryde samarbejdet med 3 ledere. Deres opbakning 
og forståelse i processen, at selvfølgelig var deres børn stadig velkomne i gruppen, dog uden for-
ældrehjælp – og specielt til Lars for gode snakke og lejlighed til at vende mange tanker. 
 
Som en konsekvens af udfordringen i forhold til lederne valgte vores bestyrelsesformand at 
trække sig fra bestyrelsen på grund af samarbejdsudfordring med ledere og bestyrelse.  
 
Resten af bestyrelsen valgte, at arbejde videre sammen med at få en velfungerende spejder-
gruppe. Tak til jer alle for et godt arbejde -  hvor er det dejligt at se lederne glade sammen. 
 
I årets løb måtte vi også have en ny kasserer, da vi valgte at stoppe med MH Bogføring. Tak til Per-
nille for at tage opgaven og rydde op tidligere kasserer. Det giver ro i det daglige arbejde, at vi i be-
styrelsen har en med overblik over økonomien, giver information, og at der er styr på de daglige 
ind- og udbetalinger – herunder ansøgning og afrapportering i forhold til de kommunale tilskud. 
 
 
Men jeg vil hellere fokusere på de gode og positive oplevelser, det er jo noget af det grundlæg-
gende i at være spejder. 



 
Vi har i dag en engageret i ledergruppe, der nu arbejder efter de samme værdier og med samme 
målsætning for spejderarbejdet, nemlig at børnene er i centrum, og vi skal gå til det enkelte barn 
med den baggrund, som det enkelte barn møder op med. 
 
I gruppen har vi taget et bevidst valg, nemlig at det ikke er et mål i sig selv, at være så mange spej-
dere som muligt. Ved at vi holder os omkring 100 medlemmer i gruppen – omkring godt 20 stykker 
i hver gren, så har vi en bedre kontakt til det enkelte barn.  
 
Eksempelvis så betyder det meget for spejderne til vi kan deres navne, og at vi har tid til lytte, hvis 
de en dag har noget på hjertet at fortælle. Det har så også betydet, at vi har oplevet, at der har 
været venteliste for minier og mikroer, hvor vi har haft op mod 10 børn på venteliste. Men kontakt 
og omsorg til det enkelte barn har den største prioritet.  
 
Men det skal også være trygt og og rart at være leder/forældre at udføre frivilligt arbejde for alle 
jeres børn – vi har igen fået ro og stabilitet i ledergruppen med fælles værdier, tak for i er jer. 
 
Spejdergården trænger godt nok til en gang rengøring, men det får vi forhåbentlig gjort, når vi skal 
starte op igen inden for. Spejdergården har dog gennemgået en stor forvandling, da der i foråret 
2020, blev lagt et helt nyt tag på. Det er den største investering vi har gennemført i gruppens tid – 
det blev til noget over 500.000 kr., som vi heldigvis fik god hjælp fra Rebild Kommune og nogle 
fonde til. Tak til dem denne store støtte, der gjorde at vi selv kunne nøjes med at skulle finde halv-
delen. 
 
Det næste store projekt er allerede på vej. Cirkuspladsen ved siden af spejdergården er blevet om-
dannet til ridefolde, dog undtagen af det areal, der ligger i forlængelse af vores grund. Efter en 
masse dialog, mail, telefonskak og møder, så ender det nu med, at vi laver en lang aftale med Re-
bild Kommune om leje.  
 
Det bliver spændende, at skulle indrette et område, som er lige så stort som det vi har i dag, som 
aktivitetsområde for spejderne. Blandt andet så har vi fået støtte fra Rebild Kommunes Fritidsråd 
til at lave en aktivitetsbane. Når vi forhåbentlig får søgt nogle flere midler hjem, så bliver vores nye 
område en stor gevinst for spejderarbejdet. 
 
… og så var der lige et 75-års jubilæum, der ikke blev afholdt. Jubilæet er ikke glemt, bestemt ikke, 
men vi venter til, at vi alle kan mødes for at have en hyggelig onsdag aften sammen. 
 
Som altid når man laver en årsberetning, så står jeg her til sidst og tænker ”Er der nogen som jeg 
har glemt?”.  
 
Jeg vil derfor afslutte min årsberetning med igen at sige stor tak til spejderne for deres glæde og 
aktivitet hver onsdag aften, til lederne for deres engagement og alle de timer, som de bruger uge 
efter uge, til bestyrelsen for jeres arbejde med at udstikke retningen for gruppen og tak til foræl-
drene for jeres hjælp og for lån af jeres børn.  
 
Tak til jer alle, som i det forløbne år var med til at gøre DDS Støvring til det, vi er.  
 
Tak i er de sejeste. 


