Skovtrop - Gruppeledernes årsberetning 2017.
Et år er nu gået siden sidste grupperådsmøde, og det er tid til at gå året igennem og se tilbage på
alle de ting, vi har oplevet og opnået.
Vi har i år arbejdet videre med at inddrage forældre m.m. i arbejdet med spejderne. Det har
resulteret i flere spejdermøde i de forskellige grene, hvor der har været forældre til stede for at
hjælpe med en specifik opgave. Det vil vi fortsætte med, da tilbagemeldingerne har været meget
positive fra både ledere og forældre.
Der har også været deltagelse i forskellige profit givende opgave hvor der har være deltagelse fra
både ledere og forældre. Til disse opgaver kunne vi godt tænke os, at opbakningen fra forældre
var endnu større til gavn for vores spejdere 😊.
Året er gået med følgende opgaver og tiltag:
Januar/Februar
• Afholdelse af gruppe tur og Gruppe rådsmødet. Gruppeturen med Grupperådsmødet blev
afholdt i hytten Høbjerg Hegn, som vi har gjort i en del år.
Marts
• Skovbomarchen = Indtægt på ca. 10.800,- til Skovtrops aktiviteter for alle de unge
mennesker.
April
• Trop og Klan var på Top Scout nede på Camp Adventure ved Rønnede afkørslen til Holme
Olstrup.
•

Forlejr til SL2017 i vores egen hytte.
Her mødtes alle de spejdere fra Køge Kommune der skulle på SL2017.

•

Thomas M Jacobsen starter som gruppeleder (og stopper som Minileder til sommerferien)

Juni
•
•
Juli
•

Spejderne deltog på Dividyst.
Leder og forældre deltog på Sjælsø Rundt som flag poster.
Overskuddet til Skovtrop blev på. ca 5.500,Gruppen deltog på SL2017 i Sønderborg med ca. 45 spejdere og ledere.

August
• Deltagelse på Ringsted Festivalen med 16 ledere/forældre. Dette resulterede i et overskud
til Skovtrop på 12.800,•

Oprykningsdag i hytten, hvor der blev leget og kastet lidt med vand. 😊
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September
• Færdiggørelse af tiltag vedr. overnatning i hytten, så nu kan der overnattes i følgende rum:
Salen, Værkstedet, Depotet, de 3 patruljerum og lederrummet. Dog skal der altid meldes
antal overnattende til brandmyndigheder ved hver overnatning.
November
• Deltagelse på Korpsrådsmødet med følgende deltagere:
Johnny Skyborg, Lise Faldt, Ditte Faldt, Kim Nielsen, Kari Engell og Karsten Sørensen.
•

Bygning af vores nye bålhytte. Her deltog der ca. 10-15 leder, veteraner og forældre.

•

Indvielse af bålhytten med deltagelse af ca. 100-120 personer i alt.

December
• Spejderne solgte de grønne lodsedler fra Sct. Gildet med et overskud på ca. 8.500,•

Julefrokost for Ledere, Klan, Veteraner og Bestyrelse.

Aktiviteter og fokuspunkter i det kommende år:
•

Der er laves en årsplan for det kommende år i Skovtrop, som beskriver de fælles aktiviteter
i Skovtrop. Den kommer til at ligge på hjemmesiden.

•

Fortsættelse af bålhytte forskønnelse, med en ordentlig bålplads og en masse fede
”Gadgets”.

•

Afholdelse af LUS samtaler (Leder Udviklings Samtaler) med de forskellige grene.

•

Få rystet ledergruppen endnu mere sammen og få et endnu bedre samarbejde mellem
grenen. Dette gøres med en ”Rød tråd tur” i starten af året.

•

Forsøge at tiltrække flere ledere til de trængte grene. Her mangler vi frivillige kræfter i
både Mini og Junior grenen.

•

Tiltrække nye spejdere til Mikro grenen.

•

Nye letvægts telte til de korte ture. Vores gamle telte er slidt ned.

•

Måske får starter Familie-spejd op igen. Meget gerne med hjælp fra forældre.
Der findes et komplet arbejdsredskab i Divisionen, hvor der er en plan for 3x½ år, så kom
endelig ud af busken. Det hele ligger klar. 😊

Vi ønsker et fantastisk år til alle Skovtrops spejdere, ledere og forældre og håber, at 2018 vil byde
på mange oplevelser, vi kan se tilbage på, når vi igen samles til grupperådsmødet i 2019.
De Bedste Spejder Hilsner
Thomas og Johnny
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