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Året der gik (2015) 

Det første år som formand for Skovvejens Blå Spejdere er gået og jeg skal i gang med min første beretning. 
Opgaverne er forsøgt at blive fordelt så flere tager del i bestyrelsesarbejdet. Det har været et år med fokus 
bl.a. på gruppeudvikling, nye medlemmer, information/PR og ikke mindst at finde en bogholder. 

Året 2015 har været et godt år på mange punkter. Især børnehavespejd og juniorerne har været en succes 
takket være især gruppelederens indsats. Der har været kæmpet hårdt for minierne uden held og i 
september lukkede minierne for en stund pga. for få deltager. De tilbageværende holder møder sammen 
med juniorerne. Familiespejd er ved at finde sine rødder med engagerede faste ledere og flere 
medlemmer. Der ønskes dog fortsat tilgang af nye børn. Jeg anerkender og beundrer gruppelederens og de 
daglige lederes ukuelighed i deres arbejde med spejderne og håber at de har mod på endnu en forhåbentlig 
spændende sæson. 

Hjemmesiden er kommet rigtig godt op at køre og kan nu bl.a. bruges til orientering af møder, tilmelding og 
betaling til turer samt indmelding. Der er dog stadig lidt finpudsning men et rigtig godt redskab. Systemet 
styres primært af gruppelederen med stor ildhu. 

For at gøre os mere synlige er Skovvejens Blå Spejdere blevet mere aktive på facebook, dette kræver igen 
at der er nogen der laver et stykke arbejde. Spejderne og forældrene bidrager med billeder taget med 
nyindkøbte telefoner til formålet, gruppeleder ligger billeder og tekst ud. Det er dejligt at kunne følge med 
på side linien når spejderne er på tur og hvad der foregår i dagligdagen. Det er bestemt blevet et medie vi 
skal arbejde videre med. 

Mejerigården er endnu ikke solgt, så vi har stadigvæk mulighed for at benytte stedet. I takt med at de andre 
”beboer” er flyttet har vi fået mere råderum hvilket vi har benyttet os af både med værksted, depotrum og 
opholdsrum. Der har dog i forbindelse med udflytningen også sket en del tyveri som heldigvis er blevet 
erstattet. Der sker dog til stadighed at der bliver ”pillet” ved vores ting. Der er forsøgt at minimere dette 
med lidt held. 

Sidste års ønske om at komme i gang med gruppeudviklingspyramiden fra Det danske Spejderkorps er dette 
blevet sat i gang. Det er desværre kun blevet til et produktivt møde da en snestorm satte en bremse for det 
næste. Louise Roum står for processen og sørger med kyndig hånd at holde os i processen som indtil videre 
virker som en god vej at gå. 

 

 



Lederne i gruppen 

Det er ingen hemmelighed, at det er lederne, der trækker det store læs i gruppen, både i forhold til 
ugentlige møder men også i forhold til udviklingen i gruppen generelt. Det er dejligt at se at I stoler på 
spejderne og giver dem udfordringer de vokser med. Tusind tak for ledernes og specielt gruppelederens 
altid ihærdige indsats Uden dem ingen spejdergruppe. 

Vi har i år fået en ny leder i gruppen – Velkommen til Christian Göllnitz som er lederassistent hos 
juniorerne. Det er dejligt med nye kræfter og syn på tingene. 

I takt med at minierne lukkede, deltager lederne derfra nu i juniormøderne. Dette er en stor fordel da der 
er bedre mulighed for at superviserer spejderne samt mindre sårbarhed ved fraværd af ledere. 

Lederne har været på inspirationstur hos Køge Spejderne samt på kursus. De har arbejdet ihærdigt med at 
få lavet fremadrettede planer for møderne. Dette giver et godt indtryk hos spejderne og forældrene så de 
ved hvad der skal laves når de møder op. Dette er specielt blevet lettere at overskue ved kalendersystemet 
på hjemmesiden. Vi skal bare blive endnu bedre til at bruge den. 

 

 

Samarbejde med lokale og større organisationer 

Der har været forskellige former for samarbejder i løbet af året, hvor Skovvejens Blå Spejdere har ydet en 
indsats. Herunder kan nævnes besøg hos lokalområdets børnehaver med spejderaktiviteter med afslutning 
i Kagerup, besøg af børn og fædre fra Spirekassen i Kagerup, affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening, Fredslyset der blev videregivet af spejdere og O.kl. på Engskovskolen (Nr. Jernløse) 
til Nr. Jernløse Børnehus og Sdr. Jernløse Lilleskole. Der var produktion af juledekorationer og uddeling til 
lokalområdets enlige ældre, salg af julekalender for Y´s-men´s og ikke mindst samarbejdet med beboere på 
Flygtningecenter Avnstrup i forbindelse med årets Roskildefestival.  

Gruppen har flere gange været fremme i de lokale medier hvilket er utrolig positivt. 

Samarbejdet om at bruge naturområdet i Kagerup er vi meget taknemmelige for på spejdernes vegne. Det 
giver mulighed for vigtige oplevelser i naturen. 

 

Økonomi 

Gruppens økonomi har takket være jobbet på årets Roskildefestival været stabil og uproblematisk. Et flot 
stykke arbejde blev leveret af frivillige i gruppen og med opbagning fra forskellige kanter gjorde dette 
muligt. Salg af kaffe/kage ved musikskolens arrangementer fortsætter hvis de ønsker det og gruppen har 
også solgt et antal julekalendere til fordel for Y´s Men´s Club. Ved at hjælpe STARK med praktiske opgaver, 
får gruppen mulighed for at erhverve brugbare materialer til mange formål, det er der god økonomi i. Vi 
har dog i dette år ikke været brugt til nogen aktivitet. 



Der har været søgt forskellige fonde og Lions og Y´s Men´s har doneret penge. 

Det blev i december 2014 besluttet at indsatsen på Roskilde 2015 skulle være af mindre omfang end det 
forgående år. Dette blev dog ikke helt en realitet og opgaven i år krævede igen en kæmpe indsats. Der skal 
justeres på flere områder specielt selve tilmeldingen skal der mere styr på. Desuden håber vi at endnu flere 
end de forældre der så flot mødte op i år, vil prioritere at hjælpe enten før, under eller efter festivallen. For 
at tilgodese hjælpen er det besluttet at de forældre der yder en indsats fremadrettet med at få Roskilde 
Festival afviklet vil få reduceret udgifter til sommerlejren. Tak til Bo der stod for ansvaret for opbygning af 
lejr samt de forældre der bidrog samt Majbrit og Christian for opsætning af telte og afhentning ved 
afslutning og ikke mindst en kæmpe tak til Ivar for at klare endnu en Festival. Uden penge fra Roskilde 
ingen billige turer og sjove tiltag i hverdagen. 

Mange tak til Michael for indsatsen i forhold til gruppens økonomi – den har været guld værd. I samme 
åndedrag skal vi sige farvel til Michael der desværre stopper som kassere. 1000 tak for indsatsen gennem 
årene specielt med økonomi men også almen bestyrelsesarbejde, kage salg og ikke mindst Roskilde 
Festival.  

Der arbejdes i skrivende stud stadig på højtryk for at finde en bogholder og håber på snarlig løsning.  

 

Ønsker for 2015 

Skovvejens Blå Spejdere fortsætter med gruppeudviklingspyramiden fra Det danske Spejderkorps, der 
gerne skulle ende ud i at få opfyldt det næste ønske om at få endnu flere medlemmer specielt hos 
familiespejderne så vi kan få etableret en ny micro gruppe op igen og på sigt en mini gruppe. 

Fremadrettet fokusere på fantastiske og udviklende oplevelser for vores spejdere. Dette i takt med at vi når 
højere op i Udviklingspyramiden. 

Tusind tak for et godt spejderår, Gerda Lund, Formand 

 

 



 

Skovvejens Blå Spejdere 

 
Dato: 04/12/2018 

c/o Hovedgaden 19 
4340 Tølløse 
www.blaaspejder.eu 
www.facebook.com/Skovvejens 

Formand: Majbrit Frederiksen, 6085 5917 
Kasserer: Michael Nevin, 6081 9002 
Gruppeleder: Ivar Thyssen, 4030 3340 
Gruppeleder: Louise Roum, 2098 8929 

 
Side 1 / 2 

 

Gruppelederens beretning 2015 
En beretning som viser fremad; men ved årets afslutning må jeg på ledergruppens vegne erkende, at 
træerne absolut ikke vokser ind i himlen på alle områder, og vi skal kæmpe for at nå vores mål. 
 
Gruppen består ultimo 2015 af to grene, Familiespejd og juniorer/trop.  
 
• Familiespejd. Familiespejderne mødes hveranden søndag i Kagerup, og vi har en fast flok af ni 

børn. Grenen fungerer godt, og der er et godt grundlag for at vokse (PR-aktiviterne nævnes 
senere) 

• Juniorerne. De kører bare der ud af. De er superdygtige og utroligt skrappe. Spejderne er delt i 
tre patruljer. I perioder er opgaverne patruljeinddelt, og andre gange deler vi dem efter alder på 
tværs af patruljerne. 
I løbet af 2015 oplever vi en flok af spejdere, som stryger afsted på spejderløb og vinder eller får 
flotte placeringer, som resultat på deres hårde arbejde og engagement for at lære nyt. 
Vi forsøger hele tiden at udfordre spejderne i forhold til deres alder og evner. Dels udvikler de 
sig mest på denne måde, dels giver det dem mere appetit på sjove og udfordrende 
spejderoplevelser. 

• Ledergruppen Vi har nu en god ledergruppe på seks ledere. Der er altid plads til flere ledere, og 
vi håber, at vi i løbet af foråret får flere forældre som melder sig som forældrehjælpere, så vi kan 
står med et endnu stærkere lederteam til efteråret, når vi starter mikro-skov-spejdergrenen op. 

• Sommerlejr. I år delte vi atter op, så miniernes og familiespejdernes sommerlejr var vårlejren i 
Skåne og juniorerne drog en uge til Gurredam under ledelse af Lasse og Gerda. Begge lejrene 
var utroligt gode og gav mange positive oplevelser. 

• Kurser. I 2015 var hele ledergruppen afsted for første gang på Uddannelsesmarked. Det var 
første gang, at vi var så mange afsted. Foruden disse kurser tog Louise et kursus som 
Træklatreinstruktør og Ivar gennemførte 3-perle Gilwell-lederkursus. Der var også en del 
juniorer på PUF og nogle af spejderne deltog på PLAN. Det er supergodt, at både ledere og 
spejderne kommer afsted, og vi vil mere og mere udnytte den viden de har fået på disse kurser. 

• Børnehavespejd. I foråret 2015 gennemførte vi med stor success spejderdage i børnehaverne i 
Nr. Jernløse og Regstrup. Hvert sted med 3 besøg. Børnene var ellevilde og utroligt glade for 
vore besøg. Forløbene afsluttedes begge gange med børnehavenes heldagsbesøg i Kagerup. 
Disse besøg i Kagerup var utroligt positive, og vi oplever en utrolig interesse fra børnenes side. 
Forældrene er også langt mere positive; men vi får stadig ikke tilstrækkeligt med nye spejdere. 

Spejdere, der stopper 
Hver gang en spejder stopper, gør det ondt, for så har vi ikke gjort vor opgave godt nok. I 
ledergruppen spørger vi os selv hver gang, hvorfor? Vi kan aldrig klandre spejderne, at de stopper. 
Naturligvis, udvikler det enkelte barn nye interesser og venskaber; men vi bør som en børne- og 

http://www.blaaspejder.eu/
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ungdomsorganisation kunne matche denne udvikling. Derfor er det også vigtigt, at forældrene 
fortæller os, hvis spejderne sidder ved spisebordet og brokker sig. Uden denne tilbagemelding kan 
det være svært at ændre kurs i tide. 

Mødesteder og materiel 
Vi har gode udendørs mødefaciliteter og indendørs faciliteterne er brugbare. I foråret renoverede vi 
bålstedet og indretningen i Kagerup. Det var utroligt dejligt. Vi skal dog stadig fokusere på at være 
så meget som mulig udendørs, da det giver langt flere muligheder. 
 
På materielsiden er vi godt kørende, og har kun brug for mindre anskaffelser. 

Udviklingsplan og årshjul 
Vort årshjul for 2016 ligger nu på vores hjemmeside. På www.blaaspejder.eu kan forældrene i god 
tid krydse af, at deres børn har nogle weekender med spændende aktiviteter. Årshjulet ruller efter 
samme skabelon de kommende år, så alle kan bare prikke ind.  

PR-aktiviteter 
Trykte materialer 
Vi har brochurer om familiespejd til uddeling i børnehaver. Desuden er skoleskemaer til 0. og 1. 
klasse under udarbejdelse. Disse materialer revideres løbende. 

Hjemmeside 
Vores hjemmeside, www.blaaspejder.eu er under kraftig revision, og vil i løbet af foråret 2016 blive 
helt opdateret. Hjemmesiden er tænkt som info-side til både nuværende og potentielle spejdere. I 
arbejdet med hjemmesiden trækker vi meget på andre gruppers erfaringer. 

Facebook 
Vores facebookside, www.facebook.com/skovvejens, holdes løbende opdateret med hændelser fra 
spejdernes hverdag. Den skal dels gerne fortælle forældre, familie og venner om de fantastiske 
spejders oplevelser, dels skal den meget gerne virke som appetitvækker for potentielle spejdere og 
deres forældre. Vi opfordrer derfor til, at alle konsekvent deler vores side via deres egen side. 

Andet 
I 2015 indførte vi mug med tryk, som vi deler ud til potentielle spejdere, ved arrangementer. 

Konklusion 
Alt andet lige, så har vi et godt fundament. Samtidig må vi erkende, at vi stadig ikke tiltrækker det 
nødvendige antal nye spejdere, og det er et område, som ledergruppen vil fokusere megen energi i 
2016.  

http://www.blaaspejder.eu/
http://www.blaaspejder.eu/
http://www.blaaspejder.eu/
http://www.facebook.com/skovvejens


Det Danske Spejderkorps Driftsregnskab  

01-01-2015 - 31-12-2015   

Skovvejens Blå Spejdere (3405)  

Udskrevet 10-01-2016 15:29:24  

Driftsregnskab 01-01-2014 - 31-12-
2014 

01-01-2015 - 31-12-
2015 Budgetteret 

INDTÆGTER     
Medlemskontingent  18.601,00  10.647,22  16.000,00  
Tilskud fra offentlige 
myndigheder:  

   

Lokaletilskud    2.000,00  
Aktivitets-
/medlemstilskud  

6.600,00  12.192,00  8.000,00  

Kursustilskud  8.086,00  37.565,58  10.000,00  
Andre offentlige 
tilskud  

14.982,50   20.000,00  

Tilskud i alt  29.668,50  49.757,58  40.000,00  
      
Ture og lejre  24.886,00  22.134,71  25.000,00  
Arrangementer og 
aktiviteter  

85.640,16  8.602,25  85.000,00  

Gaver/støtteforening  27.227,50  6.000,00  25.000,00  
Diverse indtægter  42.724,00  151.789,00  40.000,00  
Renter    0,00  
Indtægter i alt  228.747,16  248.930,76  231.000,00  
UDGIFTER     
Korpskontingent  3.771,50  3.514,10  4.000,00  
Divisionskontingent  2.535,00  2.080,00  2.600,00  
Ture og lejre  48.855,67  44.445,93  50.000,00  
Arrangementer og 
aktiviteter  

100.444,87  89.217,99  85.000,00  

Kurser  20.775,65  50.434,64  20.000,00  
Administration  3.965,91  21.505,21  4.000,00  
Materiel  38.388,58  22.948,50  40.000,00  
Vedligeholdelse og 
rengøring  

 534,55  0,00  

Lokaler i alt   534,55   
Udgifter i alt  218.737,18  234.680,92  205.600,00  
RESULTAT  10.009,98  14.249,84  25.400,00  



Det Danske Spejderkorps 
Balance  

01-01-2015 - 31-12-2015 

Referenceregnskab: 01-01-2014 - 31-12-2014 

Skovvejens Blå Spejdere (3405)  

Udskrevet 10-01-2016 15:41:07  

Balance 01-01-2014 - 31-12-2014 01-01-2015 - 31-12-2015 
Aktiver     

Bankkonto  56.446,99  69.976,33   
Girokonto     
Kassebeholdning  18,56  739,06   
      

Tilgodehavende kontingent     
Rådighedsbeløb     
Andre tilgodehavender  22.317,00  22.317,00   
      

      

Aktiver i alt  78.782,55  93.032,39   
Passiver     

Gæld til korps og division     
Andre skyldige omkostninger     
Bankgæld     
Prioritetsgæld     
Kreditorsamlekonto     
Gæld i alt     

      

Hensættelser     
      

Formueopgørelse:     

Formue ved årets begyndelse  68.772,57  78.782,55   
Årets resultat  10.009,98  14.249,84   
Op- og nedskrivninger i året     

Formue ved årets slutning  78.782,55  93.032,39   

Passiver i alt  78.782,55  93.032,39   
 

 



Driftsregnskab o1-01-2016 - 31-12-2016 Skovvejens Blå Spejdere (3405)  

Driftsregnskab  Budget 2016 
INDTÆGTER   

Medlemskontingent  10.000,00     
Tilskud fra offentlige myndigheder:   

Lokaletilskud  5.000,00  
Aktivitets-/medlemstilskud  10.000,00  
Kursustilskud  20.000,00  
Andre offentlige tilskud  8.000,00  
Tilskud i alt  53.000,00     
Ture og lejre  20.000,00  
Arrangementer og aktiviteter  80.000,00  
Gaver/støtteforening  0,00  
Diverse indtægter   5.000,00  
Renter  0,00  
Indtægter i alt  158.000,00  
UDGIFTER   

Korpskontingent  5.000,00  
Divisionskontingent  4.000,00  
Ture og lejre  25.000,00  
Arrangementer og aktiviteter  60.000,00  
Kurser  15.000,00  
Administration  10.000,00  
Materiel  20.000,00     
Lokaler:   

Lokaleleje  0,00  
Prioritetsrenter  0,00  
Skatter, afgifter, forsikringer  0,00  
Vedligeholdelse og rengøring  0,00  
Opvarmning og belysning  0,00  
Lokaler i alt   
   
Renter  0,00  
Udgifter i alt  139.000,00  
RESULTAT  19.000,00  
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Planen for 2016 
Der er meget få ændringer i planen for 2016 i forhold til 2015, da vi ledelsesmæssigt kan se, at 
det virker. 
 
Vi skal fokusere på begrebet ”skovspejder”, idet vi derved tilsbyder børn og forældre noget helt 
specielt.  

Gruppens pædagogiske linie 
Lederne skal have stort fokus på, at spejderne lærer at fungere i patruljer, hvor der er plads til den 
enkelte spejder. Denne måde giver langsigtet mest ro, og samtidig er der plads til den enkelte. 
Lederne vil også være meget opmærksomme på, at der er tilstrækkeligt med ro i den enkelte 
gren, så spejderne får maksimalt udbytte. 

Årshjul 
Det tidligere årshjul ruller videre. Den enkelte gren har fastlagt, hvilke aktiviteter, de vil deltage 
i. Årshjulet ligger på www.blaaspejder.eu/kalender Vi opfordrer alle forældrer til at tage mest 
mulig hensyn til deres børn, og give dem plads til aktiviteterne i årshjulet. 

Sommerlejr 
I år drager familiespejderne, minierne efter planen på Vårlejr i Kr. Himmelfartsweekenden. 
Juniorerne og troppen rejser i uge 31 til Færøerne eller Åland (beslutningen tages i januar 2016). 

Kurser 
Vi fortsætter med at sende spejderne afsted på PUF/PLAN, da de har enormt udbytte af disse 
kurser. Ledergruppen planlægger deltagelse i forskellige kursusarrangementer. Bl.a. skal Louise 
på Vinterfjeld og Gilwell, og Johan skal på klatreinstruktørkursus. 

Udadvendte aktiviteter 
Børnehavespejd kører efter planen videre. Primo januar skal formen diskuteres med børnehave-
ledere og fælles-skaberen på børne- og ungeområdet i Holbæk kommune. Spejderne har allerede 
meldt ud, at de er klar til endnu en sæson. 

Ledersituationen 
Ledergruppen bør stadig øges, så vi får en endnu mere robust ledergruppe til gavn for endnu flere 
gode aktiviteter og oplevelser for spejderne. Juniorne begynder også at byde ind som assistenter, 
og det er godt at opleve dem udvikle sig og have mod på lederrollen i spejderarbejdet. 

Greninddeling 
Planen er, at starte mikro-skov-spejdergrenen til efteråret. De vil efter planen mødes hver anden 
søndag i 3 timer i Kagerup. 
 
Afhængig af aldersfordelingen og antallet af spejdere og ledere vil miniskovspejderne starte i 
august 2017. 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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PR-aktiviteter 
På gruppeudviklingsmødet i januar 2016 vedtages en PR-plan for 2016; men fra gruppledernes 
side foreslår vi, at gruppen afholder PR-aktiviteter overfor alle børn i Holbæk Kommune i 
aldersgruppen 3- 7 år.  
 
Ved at fokusere på denne aldersgruppe kan vi dels fokusere PR-materialet, dels kan vi fylde op i 
familiespejder- og mikro-skov-spejdergrenene, samt koncentrere vore lederressourcer. 
 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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