Formandsberetning 2022
Grupperådet er gruppens bestyrelse. Den består af forældrerepræsentanter, spejderledere og ind
supplerede medlemmer, hvis erfaring samt opbakning vi nyder godt af.
Som forældrerepræsentant har man mulighed for at bidrage med noget andet end
spejderfærdigheder. Grupperådet hjælper med alt det der ligger uden om spejderarbejdet, f.eks
planlægning og afvikling af arrangementer. Samt koordinering af madlavning og transport ved
ture. På den måde bliver der mere tid og overskud til at arbejde med færdigheder for spejderne.
Vi har i år haft 1 gruppemøde og 5 Grupperådsmøder. Heraf har 1 møde været afholdt online pga
corona.
Ud over de faste punkter om administration af gruppen, bruger vi møderne til følgende.
På det første møde konstituere bestyrelsen sig selv. Derudover fastlægger vi møder for året på det
første møde.
Vi arbejder med gruppens samværsregler. Det er krav fra korpset at alle grupper har deres egne.
De bliver derfor et fast punkt på først møde. Ligesom vi også vedtaget at der søges om
børneattester hvert år ved det først møde.
Et vigtigt punkt i år har været coronarestriktioner. Der har været en del at navigere i. bla omkring
rengøring af kontaktflader, efter hvert spejdermøder. Det har været en tid fuld af forandringer for
alle.
Ansøgning om fondsmidler til spejdernes lejr har ligeledes været et tilbagevendende punkt. Da vi
er en landet skare i gruppens bestyrelse, har der være mange spændende idéer på tale.
En af dem blev til ”køb en meter rafte”.
Der har i år været afholdt to åbent hus arrangementer, hvor grupperådet var vært for forældrene
med kaffe og kage. Forældre har mulighed for at få en rundvisning i vores lokaler og
spejdergrunden mens børnene snuser til hvad man laver som spejder. I år var vi heldige med
vejret.
På møderne taler vi om information fra kommunen. Bla. om promovering af foreningen ved hjælp
af en velkomst brochure. den deles ud ved kommunes velkomstarrangement for nye borgere i
kommunen. Arrangementet afholdes 2 gange om året.
Vi er blevet inviteret til at deltage i en følgegruppe ifbm. med den nye skole. Det vil ligeledes være
et tilbagevende punkt på dagsordenen når der er nyt om det. Der har bla været noget samarbejde
med den kommende cykelsti.
I grupperådet har vi et grundudvalg der planlægger arbejdsdag for spejdere og forældre på
spejdergrunden. Det har der ikke været de store muligheder for i år, men jeg kan afsløre at vi
planlægger renovering af den ene shelter på grunden og vi har også talt om en pizzaovn. Det
kommer der mere information om senere på året.

Vi har talt om Sommerfest som er et samarbejde mellem Sundkirkekredsen og B&U Huset samt
spejderne.
Arrangementet er godt besøgt og det er dejligt at se at så mange spejdere deltager.
Sommerfesten havde i år en omsætning på omkring 80.000
Vi kunne dog godt bruge nogle flere hjælpende hænder denne dag.
Vi har talt om Julebazaren som vi traditionen tro, holder sidste lørdag før advent, sammen med
Bagmandspatruljen, blev en dejlig dag, med mange besøgende, og en pæn omsætning.
Og sluttede på med en omsætning på omkring 30.000
Grupperådet/ Bagmandspatruljen er altid parat til at tage imod ideer som kan bidrage til at øge
omsætningen/fortjenesten
Så har vi talt Nytårsparaden som afholdes i fællesskab med kirken.
I år har vi haft besøg af 55 grader Nord bussen. 55 grader Nord er et af de steder hvor man kan
købe udstyr og uniformer.
Vi kunne rigtig godt bruge nogle flere forældre repræsentanter i bestyrelsen. Så hvis du er
nysgerrig på hvad det går ud på, er du altid velkommen til at tage fat i enten mig eller en anden fra
bestyrelsen. Der er også mulighed for at deltage i et møde, hvis man gerne vil vide mere.
Man behøver dog ikke være med i grupperådet for at være en del af de aktiviteter vi planlægger.
Det kan jo være der sidder en og tænker jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med ved den
årlige julebazar, men jeg har ikke overskud til at melde mig ind i flere forældrebestyrelser. Så er
det bare at give besked til en af os. Vi sætter pris på din opbakning hvad enten den er stor eller
lille.

