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Formandens beretning 

Jeg kan med stor glæde sige, at år 2018 har været et forrygende godt spejder år. Vi er en stabil og 

velfungerende gruppe, der hele tiden har udvikling for øje. Vores medlemstal ligger på 100 medlemmer. 

For dette kan vi især takke vores dygtige og engagerede ledere og hjælpere, som uge efter uge, weekend 

efter weekend, sommer efter sommer, bruger meget af deres fritid på at give alle spejderne i gruppen 

gode færdigheder, sjove og spændende oplevelser, samt lægger et kæmpe stykke arbejde i at holde liv i 

den rette spejderånd. Det er fuldt ud jeres fortjeneste, at vi har velfungerende spejderhuse her i Nørre 

Alslev og på havnen i Sortsø. Uden jeres engagement og arbejdsomhed ville spejderne ikke kunne møde op 

til fede omgivelser, brugbare materialer og udstyr der virker, hver uge. Det er dejligt, at komme på besøg 

engang i mellem og opleve al den aktivitet og glade summen, som møder en, når man er her. Ingen tvivl 

om, at her ”får man en på opleveren”. For det skal I alle have en kæmpe tak. 

Nørre Alslev Spejderne er blevet et aktivt tilvalg, som mange børn og unge vælger at prøve kræfter med i 

deres fritid.  Det er noget man i en tid, hvor konkurrencen om fritidsaktiviteterne er hård, glædes over. Det 

er ikke mange foreninger forundt. For at kunne opretholde denne status, som en foretrukken 

fritidsaktivitet er det vigtigt, at vi fortsætter med at skabe den gode historie om vores gruppe, samt bliver 

ved med at udvikle os. Dette gøres i tæt samarbejde med ledere, bestyrelse og lokalsamfundet. Så en stor 

tak til lokalsamfundet for den opbakning, der gives til gruppen. Den er vi meget taknemmelig for.  Og til 

alle jer forældre: Tak fordi vi må låne jeres børn og give dem masser af værdifulde værktøjer og oplevelser 

til ”livsrygsækken” 

I bestyrelsen har vi arbejdet sideløbende med andre områder, som også er vigtige, for at gruppen kan 

fungere. En del af det handler om økonomi og vedligeholdelse. Der har været afholdt et kuvertlotteri i 

foråret, samt et julekalendersalg i efteråret. Vi ”skyder” altid et sådant salg i gang med en fælles 

”sælgedag”, hvor man kan komme forbi spejdercentret, få en rute og et antal kuverter/julekalendere.  Vi 

har konstateret, at der desværre ikke møder så mange op, som vi kunne ønske. Det betyder efterfølgende, 

at Joan har et stort arbejde med at få fordelt de resterende kuverter og kalendere. Jeg vil gerne benytte 

denne lejlighed til at komme med en kraftig opfordring til at der bakkes bedre op om disse salgsdage. Det 

er overskuddet fra dette salg, der gør at spejderne har det høje aktivitetsniveau, som de har, samt giver 

gruppen mulighed for at yde tilskud til spejderne til ture.  

Samtidig kan jeg nævne, at vi i dette forår prøver kræfter med en ny måde at tjene penge på, som I godt 

kan glæde jer til! 

Samarbejdet med Idrætsbørnehaven Møllegården fungerer fint. Dette har også betydet flere forbedringer 

af hytten i Nørre Alslev, som kommer alle til gavn. Der vil dog stadig være vedligeholdelse, som vi løbende 

skal tage os af. Derfor er det vigtigt med mange hænder, når vi afholder arbejdsdage i løbet af året. En stor 

tak til de forældre, som har brugt tid i løbet af året til at hjælpe på arbejdsdage og med forskellige 

reparationer og andet, når der har været behov for det, både i Nørre Alslev og på havnen i Sortsø. 

I foråret 2018 fik spejderne en henvendelse fra Jørgen Hels, hvis grund er nabo til spejdercentret. Jørgen 

og hans kone ønskede at sælge grunden. Da vi tidligere havde vist interesse for at købe grunden, blev vi 

spurgt først. Dette var et meget tiltalende tilbud, som vi kunne se masser af muligheder i. Efter lidt 

forhandling blev vi enige om en pris og d. 1/9 2018 blev vi de stolte ejere af ”Spejderskoven” og 



”Spejderhaven”. Det er et projekt vi i den grad glæder os til at kaste en masse kræfter i.  Vi har i gruppen 

dygtige folk, som lægger et stort stykke arbejde i, at få liv i vores nyerhvervelse og udvikle den i gruppens 

ånd. 

 

Alt i alt kan jeg som formand se tilbage på et godt spejderår. Jeg har fået et godt indblik i, hvad der kræves 

for at en spejdergruppe kører godt, nemlig masser af hårdt arbejde og et godt samarbejde blandt ledere, 

hjælpere, forældre og bestyrelsen. I har alle ydet jeres bedste til at dette har kunnet lade sig gøre, og dette 

er jeg meget taknemmelig for.  

I januar2019 havde vi planlægningsmøde, og jeg kan love at også spejderåret 2019 bliver fuld af aktivitet 

og masser af gode oplevelser for spejdere i alle aldre, forældre, ledere og hjælpere, samt bestyrelsen. 

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke Susanne Graae, som styrer gruppens regnskab med kyndig 

hånd. Det er en fornøjelse, at vide at der er fuldstændig styr på dette, og der er altid hjælp at hente, når vi 

har brug for det. 

De tre M’er: Mette, Mikkel og Martin, I er den lim der binder det hele sammen. Alt det arbejde i hver uge 

lægger hos spejderne til lands og til vands, kan der ikke takkes nok for.  

En stor og særlig tak skal også lyde til Joan, der som gruppeleder, har min største respekt. Jeg er glad og 

taknemmelig for alt det arbejde du lægger i at holde sammen på trådene, samt vores gode samarbejde. 

Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at præsentere Nørre Alslev spejdernes bestyrelse: 

Gruppeleder: Joan 

Kasserer: Sheila 

Civile: Nina, Louise og Alex 

Unge: Mikkel, Mads, Emma, Tania, Simon, Andreas, Anton 

Ledere: Mikkel, Mette, Martin, Henrik, Jens 

Søkyndig: Benny 

 

Tak for et godt spejder år 2018 

Stor Spejderhilsen  

Formand Karina Harms Christensen 

 

 


