
I Karl af Riise gruppe har vi har haft stort fokus på udvikling af gruppen de sidste par år. Vi 
måtte desværre sige farvel til Luise Bertelsen som gruppeleder i januar måned men fik 
hurtigt én af gruppens unge ledere på banen, så gruppeledelsen fortsat kunne består af to 
personer: Mikkel Kinnerup (gruppeleder siden januar 2013) og Casper Judsen (ny 
gruppeleder fra januar 2014). 

I udviklingsplanen fra både 2013 og 2014 har vi haft fokus på flere fælles aktiviteter på tværs 
af grenene (aldersgrupper), og i 2014 indførte vi i gruppens årskalender en ny gruppetur i 
maj måned, som blev holdt på Næsbycentret lidt uden for Sorø. Vejret var fantastisk (på nær 
et enkelt kraftigt regnskyl fra aften) og der var mange spændende aktiviteter for børn i alle 
aldre. 

Året 2014 har vi også været på fælles sommerlejr med hele Antvorskov Division på Niløse 
lidt uden Dianalund i Åmosen. Karl af Riise var stort repræsenteret på lejren med 80 børn 
og voksne. Mange af Karl af Riises ledere gjorde også en stor indsats i forbindelse med 
planlægningen sammen med ledere i resten af divisionen. 

I løbet af året har vi har stort fokus på rekruttering af nye ledere og i forbindelse med 
oprykning efter sommerferien, har vi fået ny grenleder i både minigrenen og juniorgrenen. 
Samtidig er mange af troppens spejdere begyndt som medhjælpere i både mikro- og 
minigrenen. 

For at sikre kontinuerlig udvikling af gruppens mere end 20 ledere har vi fra 2014 forsøgt at 
samle kræfterne i en ny gruppeledelse bestående af de to gruppeledere og gruppens 
grenledere. Samtidig har vi sat fokus på afholdelse af flere grenmøder, hvor alle grenens 
ledere deltager i planlægning af kommende møder, til gavn for alle spejderne. 

For andet år i træk afholdte vi leder- og bestyrelsesweekend første weekend i november 
måned, hvor sammenholdet blev styrket, og vi fik lagt planer for det kommende år, og 
opdateret gruppens udviklingsplan. 

Julemåneden blev i spejdersammenhæng brugt af mange på torvet hvor spejdere og 
forældre hyggede sig med at sælge juletræer og vi sluttede året af med at gentage 
successen fra året før, med at holde fælles juleafslutning med løb for alle spejdere i gruppen 
og servering af æbleskiver og varm saft for både børn og forældre. 

 

Med store spejderhilsner 

Mikkel og Casper 

Gruppeledere 


