
Formandens beretning 2017 
 

I beretningen for 2016 skrev jeg: ” Fra Korpsets side er vi dækket rigtig godt ind angående medlems- og 

økonomisystemer, vejledninger, procedurer, hotline og meget meget mere….” – Det var det vi kendte til 

dengang.  

2017 startede med overgang til nyt medlems- og økonomisystem og det har været noget af en udfordring! 

Det nye system, havde jeg forventet, ville være forbundet med lidt start-vanskeligheder, men det viste sig 

desværre at mange af de rutiner, der skulle gøres lettere, ja, de blev i udgangspunktet mere bøvlede og der 

foregår stadig gennemgribende tilretninger for at få det til at virke hensigtsmæssigt. 

Alle implicerede i Korpset og brugergrupperne er heldigvis hjælpsomme og håbefulde, ligesom vi også har 

mødt overbærenhed hos Jer, når I f.eks. har modtaget alt for mange kryptiske mails. 

SL2017 
I første halvdel af året havde vi alle meget fokus på Spejdernes Lejr 2017. Var der tilstrækkeligt udstyr og 

telte? var det hele i orden? Hvordan fik vi det til Sønderborg og hjem igen? ….. og mange andre spørgsmål, 

som vi naturligvis står med hvert år op til sommerlejren, men alting fik lige et gear mere op til det kæmpe 

arrangement, som vi fik lov at være en lille del af. 

Det var også en dyr lejr. Derfor valgte vi at bruge en god portion af Gruppens opsparing på at få 

deltagerprisen ned på et mere rimeligt niveau, idet vi gav tilskud på 800 kr til hver deltager. Det var dog 

ikke alle pengene, der kom fra vores egen opsparing. Der var også bidrag fra Sct. Georgs Gilderne m.fl. Det 

var skønt at mærke et stort engagement fra alle! 

Ny Gruppeleder 
Det var også i forbindelse med SL2017 vi sagde farvel og tak for denne gang til hidtidige Gruppeleder, 

Casper Judson, som er flyttet til Ålborg efter mange meget aktive år hos os. Tak for en kæmpe indsats!. 

Samtidig kunne vi så sige velkommen til Mads Britton som vores nye Gruppeleder. Det var en stor lettelse, 

da Mads sagde ”ja” til at rykke fra trop-leder til gruppeleder og derved føre gruppeledelsen videre med 

masser af energi og initiativ. 

Kurser 
Peiko, Plan, Puf og Plus er betegnelser på kurser for forskellige aldersgrupper. Korpset tilbyder super-

inspirerende kurser for børn og unge fra 11-års alderen og op efter. Dertil kommer adskillige ledelses-

kurser og såkaldte fokus-kurser for de store og de voksne. Vi har i bestyrelsen tilskyndet til, at alle dem, der 

brænder for spejderlivet kan komme afsted og få gode lærerige oplevelser uden for vores egen lille 

andedam og dermed vokse og modnes på mange måder. Vores rolle har i den forbindelse været, at yde 

økonomisk støtte på retfærdig vis. F.eks støtter vi med 1.000 – 1.500 kr til deltagerprisen for hver trops-

spejder, der drager på Plan i efterårsferien, så egenbetalingen som udgangspunkt bliver reduceret til 500 kr 

+ transporten. 



Økonomi 
Ja, jeg har allerede været inde på et par eksempler på, hvad vi har med at gøre i bestyrelsen i forhold til 

økonomi. Overordnet kan man sige, at vi løbende afvejer hvad vi kan/skal selv i Gruppen og hvad vi skal 

lade andre ildsjæle udefra hjælpe os med. Jeg synes, vi har haft en god balance mellem: At opretholde en 

passende mængde udstyr samt løbende vedligeholde og forbedre vore faciliteter – og samtidig bidrage til 

at vore spejdere kommer ud omkring og får tanket oplevelser, erfaringer og viden. 

Alt det andet 
Hvad sker der med juletræs-salget på Torvet fremover? Hvordan med bålhytte-projektet? Hvad med vore 

relationer til andre foreninger og institutioner i nærområdet? …. Kom til Grupperådsmødet og hør nærmere 

og tag del i diskussionen. Der bliver også god mulighed for at træde ind i bestyrelsen og derved sætte sit 

aftryk på Gruppens fremtid! 

 


