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Formandens Beretning        18-Februar 2021 

Året 2020 blev et anderledes år set med Grevinde Danner Gruppens øjne. Ikke meget gik som planlagt. Både 
spejdere og ledere blev udfordret på måden vores aktiviteter blev afviklet på, og der måttes i den grad tænkes 
ud af boksen. 

Man kan hurtigt komme til at dvæle ved, hvad der ikke gik som planlagt og er blevet udskudt, men vi vil fra 
bestyrelsens side hellere fokusere på, hvad gruppen i stedet opnåede gennem året. 

 Gennemførelsen af aktiviteter. Det er fantastisk, at det er lykkes med at gennemføre så mange møder 
og aktiviteter, med hensyn til restriktioner og krav. Det er imponerende, hvordan begrænsninger er 
blevet inkorporeret i aktiviteterne og blevet brugt konstruktivt. Iderigdommen har været stor, og alle 
disse initiativer har medført, at vi i Gruppen har kunnet bibeholde følelsen af at være en del af et 
fællesskab. Flot planlagt og godt gået. 

 ”Spejder-for-en-dag-arrangementet” i foråret var en succes og har givet grobund til lignende aktiviteter 
i fremtiden. Flot planlagt og godt gået. 

 Familiespejd blev startet op og er blevet vel modtaget. Der er positive tilbagemeldinger fra spejdere, 
ledere og familier. Flot planlagt og godt gået. 

 Arbejdsdagen. Selv med restriktioner og krav blev den gennemført. Arrangementet har efterhånden 
udviklet sig til større ”fest”, hvor man danner netværk og relationer på tværs af gruppen samtidig med, 
at der kommer noget praktisk for hånden. Det er fantastisk at se, hvad der kan opnås, når man løfter i 
flok. Flot planlagt og godt gået. 

 Juletræssalget. Færgegården lagde igen i år grund til juletræssalget, og alle træer blev solgt. Fældningen 
og transport var som altid hyggeligt og gik næsten planmæssigt. Salgsdagene må betegnes som en 
succes, selvom vi i år ikke havde julestue og aktiviteter i samarbejde med Færgegårdens museum, som 
vi plejer. Salget af juletræer udgør en væsentlig indtægt for gruppen og medvirker til, at vores spejdere 
og ledere kan gennemføre nogle gode aktiviteter gennem året. Så mange tak for indsatsen i 
juletræsudvalget. Tak til forældre og spejdere. Flot planlagt og godt gået. 

Der har selvfølgelig foregået flere løbende aktiviteter i gruppen gennem året. 

Kort status: 

 Hytteudvalget har også fået deres sag for igen i år. Der er jo to matrikler at vedligeholde og udvikle. 
Rent visuelt kan man se en kæmpe forandring på grundene. Vi har fået nyt tag på nr. 57, og begge 
bygninger er blevet malet i nye farver. Vi har fået sat vores første shelter op, og det er allerede taget i 
brug. Desuden er skuerne ved at være fuldt funktionelle, således der kan tænkes i nye muligheder for 
både 57 og 59. Det bliver spændende at følge. Tak for indsatsen og hjælpen med at skabe rammerne for 
at lave spejd i Grevinde Danner Gruppen. 
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Gruppen er dog intet uden vores frivillige ledere og assistenter, der har det daglige arbejde med vores børn og 
unge. Jeg er imponeret over den gejst og entusiasme, som lægges for dagen i dette frivillige arbejde, hvilket i 
den grad smitter af på omgivelserne. Vi siger tak for den store indsats, I har gjort i løbet af året. 

I vinters havde vi en udskiftning på gruppelederfronten. Niels er trådt tilbage fra den delte gruppelederfunktion 
med Henrik, således at Henrik er gruppeleder i Grevinde Danner Gruppe. Mange tak til Niels for indsatsen 
gennem årene som gruppeleder.  

Har du også lyst til at yde en indsats og arbejde med børn og unge i det daglige spejderarbejde, så sig til. Det 
kan være et emne, du brænder for og gerne vil formidle, hjælp i køkkenet til gruppeturen eller noget helt 
tredje. Gruppen tilbyder både uddannelse til ledere og anden form for support, såfremt du ønsker at prøve 
kræfter med at være spejderleder eller arrangement deltager. 

 

Venlige Spejderhilsner 

Anders Rosenhagen 

Bestyrelsesformand i Grevinde Danner Gruppen 

 


