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Beretning for spejderåret 2012 
KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe 

ved gruppemødet den 20. marts 2013 
 

Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer har fået både store og små 
oplevelser. Her kan blandt andet næves sommerens store lejr ”Spejdernes Lejr 2013”, hvor 
36.000 spejdere fra alle korps i Danmark, mødtes i Holstebro til Danmarks historiens største 
lejr. Lejren var en stor PR for spejderarbejdet, og aldrig har TV, aviser m.m. skrevet så meget 
om spejderlivet. Aabybro gruppe deltog med 32 spejdere. 
 
Grupperådet: 

Ved gruppemødet i marts 2012, stoppede vores formand Henrik Hviid Thomsen. 
Han har igennem en lang årrække været forældrevalgt medlem af grupperådet 
(bestyrelse). En stor tak til Henrik. Ny valgt til grupperådet blev Jens Søgaard, 
Bernt Høtoft, Marlene Birk Larsen. 
Grupperådet konstituerede efterfølgende sig: 
Formand:  Jens Søgaard 
Kasserer:  Frank Nørgaard 
Sekretær:  Marlene Birk Larsen 
 Bernt Høtoft 
 Poul Gregersen 
 Annette Heldorf Jensen  
 Bente Iversen 
Ud over de forældrevalgte sidder alle enhedsledere i rådet. 
Grupperådets har det overordnede ansvar for, at der er økonomiske midler og 
at der er ordnede rammer til at drive spejderarbejdet. 
Arbejdet i rådet har været positivt, konstruktiv, nytænkende, iderigt og med en 
god debat.  
Dette har kun været muligt pga. at samarbejde mellem forældre, ledere og 
forældrevalgte medlemmer har været godt.  
Grupperådet er til stadighed åbne for nye ideer og tiltag. Her kan I som forældre 
være en stor hjælp - tøv ikke med at kontakte os. 
 
Nyt projekt i støbeskeen - grupperådet har besluttet at arbejde på, at få etableret 
en Naturplads ved spejderhytten med en bålhytte. Der orienteres om projektet på 
gruppemødet 2013.  
 

 Grupperådet to faste udvalg: Hytteudvalget og Indtægtsudvalget.  
 

Økonomi: 
Gruppen har en sund økonomi. Det er nødvendigt, hvis vi skal drive 
et spændende og udfordrende spejderarbejde. Derfor er det dejligt at 
se tilbage på et år, hvor vi har fået støtte fra flere sider, og hvor 
forældre og spejdere har været villige, når en opgave skulle løses. 
Opgaver som salg af lodsedler er vigtigt både reklamemæssigt og 
økonomisk. Pakkeopgaver, uddeling af reklamer er en vigtig 
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indtægtskilde for gruppen. Tak til alle der har bakket op omkring 
opgaverne og tak til spejderne if. m. salg lodsedler. Det er ikke altid 
sjovt, men godt gået. 
Se gruppens økonomi i regnskabet. 
 

Møder: 
Grupperådet har afholdt 3 ordinære grupperådsmøder i det forløbne 
år. 
Nogle af emnerne har været: 

 Ledersituation 

 Energibesparende foranstaltninger. 

 Vedligeholdelse af hytte og grund. 

 Ide udvikling. 

 Økonomi m.m. 
En vigtig del af grupperådets arbejde at skaffe det nødvendige antal 
ledere og at det økonomiske grundlag er til stede. Disse to punkter 
er en nødvendighed for at kunne drive et godt spejderarbejde. Det 
mener rådet er lykkedes i 2012.  
 

Hytteudvalget:  
Udvalgets opgave er at forestå og organisere al vedligeholdelse af 
hytte og grund. 
Projekter i 2012 har været: 

 Indkøb af container. 

 Udskiftning af hoveddør. 

 Støjdæmpning i samlingsrummet. 

 Installering af ny el tavle og varmepumpe. 

 Ny mast og projektør på pladsen 

 Familiedagen (arbejdsdag) i september 2012, hvor der blev 
skovet og ryddet op i skoven m.m. 

 
Opbakningen har været pæn til projekterne - uden jer har det ikke 
kunnet lykkedes.  
 
Opgaver der skal udføres 2013: 
Diverse reparationer m.m. 
Familiedag i september. 
Etablering af Naturplads 
Indkøring af energibesparende foranstaltninger i hytten. 
 
Er der forældre der kunne tænke sig at hjælpe med ovenstående 
eller har en viden inden for ovenstående, vil vi gerne have jeres 
hjælp.  
 
En stor tak for hjælpen. 
 

Indtægtsudvalget:   
Udvalgets opgave er, at udtænke ideer til at skaffe ekstra 
økonomiske midler til gruppen, da de kommunale tilskud ikke 
rækker.  
Dette er sket ved: 

 Uddeling af reklamer for Aabybro Apotek. 

 Pakke forsyninger til Sirius Patruljen. 

 Pakning af ”Julegaver til Grønland” 



 Tilskud for fra Y-Mens Club, menighedsråd m.fl. 

 Salg af lodsedler. 
 
Indtægtsudvalget har og arbejder stadig med at søge fonde, 
sponsorer, banker og andre for at skaffe midler til Naturpladsen. 
Er der i forældrekredsen nogen der har ideer til sponsorer, fonde, 
eller lignende, hører grupperådet gerne fra jer. 

 

Spejderarbejdet: 
 

Medlemmer: 
Gruppen havde den 31. december 2012 75 medlemmer. Det er en 
lille tilbage gang på 5 medlemmer siden sidste medlemsopgørelse. 
Medlemmerne fordeler sig jævnt på alle aldersgrupper. 
Bæver: 11 medlemmer. 
Ulve: 11 medlemmer. 
Juniorer: 8 medlemmer.  
Spejdere: 9 medlemmer.  
Seniorer: 15 medlemmer. 
Rovere: 4 medlemmer. 
Ledere: 16 medlemmer (5 ledere er også rovere).  
Øvrige: 1 medlem. 
 
Ledere:   
Som nævnt er vi PT 16 ledere, og det er meget flot. Det er sjovt at 
være mange. Gruppen har nogle meget velfungerende enheder, 
med dygtige og arrangerede ledere som børnene og de unge ser op 
til. 
Enhederne ledes af: 

  Bæverfamilien: Inger, Lillemor, Marlene og Mikkel som hjælpeleder.  
  Ulveflokken: Else, Cecilie, Tom, Anne-Mette og Mark. 
  Juniorer: Susanne, Kim og Lærke. 
  Spejdere: Peer og Mette. 
  Seniorer: Anders og Peter. 
  Rovere: Anders.  

Der har været udskiftning i årets løb, da Julie og Anja er i USA, 
Thorbjørn og Anna er flyttet og Daniel kører på lavt blus pga. af 
studier. Vi håber at Anja og Julie vender stærkt tilbage til efteråret. 
 
Kurser: 
Vi arbejder altid på at uddanne nye ledere, sådan at gruppens 
fremtid er sikret.  
Uddannelse er vigtigt, og det er derfor glædeligt, at mange af 
lederne og unge spejdere har deltaget i kurser i det for gangende år. 
Kurser giver gejst og ny inspiration. 
Der er i 2013 brugt omkring kr. 9000 på lederkurser og 
ungdomskurser.  
 
Aktiviteter:  
  
Når man ser tilbage på året 2012, er der sket mange ting. 

  Her kan nævnes: 

 Sommerafslutning i juni. 

 Distrikts turnering for bævere og ulve på i Flamsted. 



 Spejdernes Lejr 2012. 

 Gruppeweekenden på Møllegården ved Voerså. Tak til dem 
som var med som tanter. 

 Spejderne og seniorerne deltog i distriktsturneringen i 
september i Flamsted. 

 Familiedagen i september. 
 
Her udover har enhederne lavet mange gode aktiviter ved de 
ugentlige møder og arrangeret tur m.m.  
 
Fremtiden:  
  
Spejderåret 2013 er i fuld gang og her kan nævnes nogle af de ting 
der skal foregå i løbet af året: 

 Distriktsturnering for de store spejdere i september.  

 Distriktsturnering for bævere og ulve den 9. maj (Kr. 
Himmelfartsdag). 

 MUS lejr for Ulvene. 

 Sommerferie afslutning i juni for alle spejdere og deres 
familier. 

 Gruppens spejdere fra juniorerne og opefter skal på Ås-Lejr 
på Thorup Hede ved Dronninglund. 

 Spejder og seniorer tilbydes kurser som Roland kurser, PL-
skole m.m. 

 Gruppe weekend på Møllegården ved Voerså i november, 
hvor vi igen vil opfordre forældre til at melde sig som tanter 
m.m. 

 Agitation  

 Kurser for ledere. 

 Hvad vi lige finder på. 

 Stabilisering af enhederne. 

 Fastholdelse af de ældste spejdere som ledere eller medlem 
af roverklanen. 
 

PR arrangementer, synlighed i samfundet og artikler i lokalaviserne 
er med til at gøre spejderarbejdet kendt, både blandt børn og deres 
forældre. Det skal der satses på. 
 

Besøg vores hjemmeside www.spejderneaabybro.dk eller bliv medlem af vores Facebook 
side ”KFUM-Spejderne Aabybro”. Her er der nyttige informationer og interessant læsning - 
der sker nyt hele tiden.  

   
Grupperådet siger alle spejdere, ledere og forældre tak for et godt samarbejde og støtte i 
2012 og vi er glade for have jeres herlige børn som spejdere. 
 

 
 

                 Peer Nielsen            Jens Søgaard 
Gruppeleder   Grupperådsformand 
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