Skovtrop - Gruppeledernes årsberetning 2019.
Så er tiden kommet, hvor vi skal kigge tilbage og se hvad der skete i 2019.
Vi har igen i år arbejdet videre med at inddrage forældre m.m. i arbejdet med spejderne. Det har
resulteret i flere spejdermøder 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 opgaver, hvor der har været 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 rådsmødet. Grupperådsmødet blev afholdt i Skovtrops egen hytte.
• Gruppeweekend blev afholdt i Høbjerghus i nærheden af Helsinge.
Marts
• OneDrive blev implementeret til alle ledere/assistenter, så vi har et fælles datalager.
• Skovbomarchen = Indtægt på ca. 13.000, - til Skovtrops aktiviteter for alle de unge
mennesker.
• Asta Nielsen - Ny assistent i Minigrenen.
Maj
•
•

Juni
•
•
•
Juli
•

Vi deltog med en stand på Vemmedrup Festival – Lyden fra Vemmedrup, hvor der blev
lavet snobrød. Vi havde mange forbi, så det var en succes.
Arbejdsdag i og omkring hytten, hvor blandt andet hytten og den nye raftelade blev malet
.

Leder og forældre deltog på Sjælsø Rundt som flag poster.
Overskuddet på. Ca. 16.000, - gik igen til World Jamboree Spejderne,
som også var dem der stod for arrangementet.
Dennis Engell og Rasmus Witting - Nye assistent i Minigrenen.
Der blev afholdt en stor fælles sommerafslutning for hele gruppen, med stor succes.
Sommerferie.

August
• Oprykningsdag i hytten.
• Leder/Klan rystesammentur til Feddet shelterplads .
Oktober
• Arbejdsdag i og omkring hytten, hvor der blevet lavet en masse
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.

November
• Deltagelse på Korpsrådsmødet med følgende deltagere:
Johnny Skyborg, Lise Faldt, Ditte Faldt, Kim Nielsen, Clara Bonnez, Karsten Sørensen, Keld
Bonnez, Sille Hvidtfelt Kruuse og Malene Zacchi.
December
• Spejderne solgte de grønne lodsedler fra Sct. Gildet med et overskud på ca. 11.500,-.
•

Nu stor og flot bålplads er blevet færdig – Indvielse i det nye år.
Bålpladsen er sponsoreret af Køge Kommune, Liljekonval Fonden, Friluftsrådet, Sct. Georgs
gildet i Køge og Skovbo Y’s Men’s Club.

•

Julefrokost for Ledere, Klan, Veteraner og Bestyrelse.

Aktiviteter og fokuspunkter i det kommende år:
•

Starte mikrogrenen op igen efter sommerferien, afhængig af om vi også finder ledere.

•

Årsplan for det kommende år i Skovtrop opdateres, som beskriver de fælles aktiviteter i
Skovtrop. Den kommer igen til at ligge på hjemmesiden.

•

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 ”Leder tur” i løbet af året.

•

Forsøge at tiltrække flere ledere til de trængte grene, mini grenen er meget presset.

•

Få skiftet meget af køkkengrejet til ture i løbet af året.

•

Der er i det forgangne år arbejdet med fundraising, og det vil vi fortsætte med til gavn for
alle i Skovtrop.

Vi ønsker et fantastisk år til alle Skovtrops spejdere, ledere og forældre og håber, at 2020 vil byde
på mange oplevelser, vi kan se tilbage på, når vi igen samles til grupperådsmødet i 2021.
De Bedste Spejder Hilsner
Thomas og Johnny
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