Skovtrop - Gruppeledernes årsberetning 2020.
Så er tiden kommet, hvor vi skal kigge tilbage og se hvad der skete i 2020.
Året 2020 har været et år som aldrig før i Skovtrop grundet Corona. Vi har ikke kunne mødes til
fælles arrangementer / arbejdsdag / oprykning, så det håber vi på at kunne gøre igen i 2021.
Året er gået med følgende opgaver og tiltag:
Januar/Februar
• Er lagt tagpap på bålhytten.
• Vores nye bålplads blev indviet, vores lokalpolitiker Ken Kristensen var og klippe den røde
snor. Stor tak til alle vores sponsorer for vores flotte bålplads.
• Afholdelse af Grupperådsmødet. Grupperådsmødet blev afholdt i Skovtrops egen hytte.
• Gruppeweekend blev afholdt i Høbjerghus i nærheden af Helsinge.
Marts
• 11 marts indstilles alt spejderaktivitet pga. Corona.
• Skovbomarchen blev aflyst pga. Corona.
April
• Alt spejderaktivitet indstillet pga. Corona.
Maj
•

Alt spejderaktivitet indstillet pga. Corona.

Juni
• 7 juni startede alt spejderaktivitet op igen.
• Fået nye patruljekasser, stor tak til Køge Nord Rotary for det flotte sponsorat.
• Vi har fået lavet nyt Led lys i hytten. Stor tak til Køge Kommune.
• Afholdt Divisionsrådsmøde i Skovtrops hytte.
• Lederne mødtes og fik ryddet op i alle telte.
Juli
• Sommerferie.
August
• Oprykningsdag aflyst pga. Corona.
• Mikrogrenen startet op igen.
September
• Der er blevet lagt ny belægning under det store halvtag, sti ned bålhytten, hen langs hytten,
sti over til brændeskur, sti til det lille halvtag.
• Ledere og bestyrelse havde arbejdsdag på grunden og i hytten.
• Fået 3 nye telte, nye knive, nye bålhandsker, stjernetelt. Stor tak til DUF for flotte
sponsorat.
Oktober
• Der er blevet lavet fast strøm og lys i bålhytten, så bedre kan bruges til møder.
• Gruppeleder valg, Ditte Linnegaard Nielsen og Johnny Skyborg blev valgt af de andre
ledere.
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November
• Deltagelse på Korpsrådsmødet online i Skovtrops egen hytte med følgende deltagere.:
Lise Faldt, Karsten Sørensen og Johnny Skyborg.
December
• Spejderne solgte de grønne lodsedler fra Sct. Gildet med et overskud på 15.075 kr. Til
Skovtrop.
•

Skovtrop havde lavet et samarbejde med Skou-Lykke juletræer hvor vi tjente 100 kr. Per
solgte træ hvis man sagde man kom fra Spejderne i Bjæverskov, blev til 2600 kr.

•

Vi har fået 12 stk. En mands telte, stor tak til Slots og Kultur styrelsen for sponsorat. Så kan
der tages på ture og overnatte uden at skulle sove i sammen telt.
7 december indstilles alt spejderaktivitet pga. Corona.

•

Aktiviteter og fokuspunkter i det kommende år:
•

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 Skovtrop.

•

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

•

Vi ønsker et fantastisk år til alle Skovtrops spejdere, ledere og forældre og håber, at 2021 vil byde
på mange oplevelser, vi kan se tilbage på, når vi igen samles til grupperådsmødet i 2022.
De Bedste Spejder Hilsner
Ditte og Johnny
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