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Formandsberetning 2017 
Året der gik (2016) 
Året 2016 har været et spændende år, der har budt på gode oplevelser og engagement fra alle sider. Vi 
har fået ny kasserer der har arbejdet målrettet med at få struktureret regnskabet. Gruppen har igen 
spejdere i alle aldersgrupper. Med en stor nettotilgang har vi nået vores mål om en vækst på minst 10 
nye spejdere pr. år. Visionen har også været at få oprettet en mikrogren, hvilket er lykkes.  Det er især 
Familiespejd, der har fået flere medlemmer; men alle de andre grene har også fået nye medlemmer. Det 
er rigtig dejligt at se de forskellige grene blomstre.  

Området i Kagerup opgraderes løbende. så det er attraktivt året rundt. Vi har fået skilt ved Holbækvej, så 
alle kan nu finde vej til Spejdercenter Kagerup. Tjørnehegnet er blevet fjernet, og de to nye sheltere 
kommer snarest på plads. Vi har fået lys, og der forbedres løbende, så det bliver endnu mere attraktivt  

Mejerigården er endnu ikke solgt, så vi har stadigvæk mulighed for at benytte stedet. Vi har været i 
dialog med  Holbæk kommune vedr. alternative lokaler, som dog ikke er særlige brugbare, da de enten 
ligger på et loft eller i kælder. Der arbejdes videre med en løsning så vi er forberedt ved evt. salg. 

Der har igen i år været fokus på BørnehaveSpejd.  Der har været spejderaktiviteter i mange børnehaver, 
og nogle børnehaver har besøgt os i Kagerup.  

Hjemmesiden og facebook kører godt. Det kræver en del at holde dem opdateret. Det er rigtig vigtigt at 
hjemmesiden bliver benyttes. Her ses møder, kalenderoversigt, løbs- og turtilmelding, lejre, afbud 
meldes osv. Facebook er populært; men igen tidskrævende, så det er dejligt at forældre også bidrager 
med billeder, tekst, likes og gode kommentar – bliv gerne ved med det, det styrker vort image. 

Der har i løbet af året været arbejdet videre med gruppeudviklingspyramiden fra Det danske 
Spejderkorps. Det er rigtig givende at få sat struktur på hvad vi vil med gruppen og få det organiseret fra 
bunden. Vi er nu nået til toppen af pyramiden, som er den mere spændende del, da det handler om 
aktiviteter for spejderne.  Louise Roum står for processen og gør en kæmpe indsats for at føre os den 
rigtige vej og holde os til dagsorden. Tak for det Louise. 

Lederne i gruppen 
Lederne 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 følge med i, hvordan spejderne udvikler sig med de 
udfordringer I giver dem via jeres engagement og gennemtænkte planlagte program. 

Der skal lyde en STOR TAK til Lenette, Judy, Jimmy, Jacob, Johan, Christian, Tom og Ivar. Jeg beundrer jer 
i jeres arbejde med spejderne. Uden jer ville gruppen ikke kunne eksistere med spejder i alle aldre. Det 
er så flot klaret. 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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Vi har fået ny lederassistent i gruppen, Jacob Lindegaard Hansen. Jacob vil løbende bliver introdukseret i 
de forskellige grene og er startet op i mikrogrenen. Ved juletid fik vi endnu en lederassistent, dog på 
sidelinien. Det er Britt Pallesen, også kendt som mormor. Velkommen til jer begge. 

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 af børnehaver, besøg af børn og fædre fra Spirekassen i 
Kagerup, affaldsindsamling i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Fredslyset, der blev 
hentet i Roskilde på gåben og den blev videregivet af spejdere til lokale institutioner fulgt af et budskab 
om fred. Der blev produceret et rekord antal juledekorationer til lokalområdets enlige. Vi deltog i 
International Børnedag sammen med børnehaverne, Mølledag v. Nr. Jernløse Mølle samt Fællesdag i Nr. 
Jernløse. 

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 er rimelig, men da vi ikke har haft indtægt via Roskildefestival i 2016, bliver der i 
øjeblikket brugt af formuen. Gruppen har fået indtægt via uddeling af telefonbøger, og spejderne har 
solgt et antal julekalendere til fordel for Y´s Men´s Club.  Lions og Y´s Men´s har doneret penge. Endelig 
har Friluftsrådet doneret penge til shelterne og BørnehaveSpejd. 

Fremadrettet arbejdes der på at få økonomien sikret bl.a. via arbejde på Roskilde Festival samt uddeling 
af reklamer i sommerhusområde. 

Ønsker for 2016 (2017?) 
Skovvejens Blå Spejdere fortsætter med gruppeudviklingspyramiden fra Det danske Spejderkorps ved at 
fokusere på fantastiske og udviklende oplevelser for vores spejdere. Vi stræber fortsat på vores vision 
om at øge gruppens medlemstal med mindst 10 spejdere pr. år. 

I takt med flere spejdere kræves der også mere af lederne. For at aflaste dem, så de kan hellige sig 
spejderne, ønsker bestyrelsen, at der er flere forældre til at løfte opgaver, som ikke kræver speciel 
spejderkundskab. Der vil derfor blive arbejdet på at involvere flere forældre til forskellige 
overkommelige opgaver. Der er mange, der allerede yder en del – tak til jer. 

Tusind tak for et godt spejderår, glæder mig til det kommende. Gerda Lund, Formand 

 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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Gruppelederens beretning 2016 
Når man vedholdende arbejder ihærdigt, så når man sine mål! I foråret 2016 besluttede 
bestyrelsen, at gruppen skulle vokse med netto 10 medlemmer om året, og det lykkedes i 2016, 
idet vi voksede med 13 medlemmer, med tilgang i alle grene 
 
Gruppen består ultimo 2016 af fem grene, fra familiespejd til 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). 

• Mikroskovspejderne. Her er seks seje spejdere, der bare kører der ud af. De udviser et 
engagement og en lyst, som er helt fantastisk. 

• Miniskovspejderne. Her er fem dygtige spejdere. Pga. sygdom mm har grenen desværre 
sjældent været fuldtalligt; men vi håber, at dette ændrer sig fra foråret. 

• Juniorer og trop.. De er superdygtige og utroligt skrappe. Spejderne er delt i tre patruljer; 
men disse er ikke fyldt. I perioder er opgaverne patruljeinddelt, og andre gange deles de efter 
alder på tværs af patruljerne. 
Lederne forsøger hele tiden at udfordre spejderne i forhold til deres alder og evner. Dels 
udvikler de sig mest på denne måde, dels giver det mere appetit på sjove og udfordrende 
oplevelser. 

• Ledergruppen Vi har en ledergruppe på otte engagerede ledere. Jacob kom i august og 
mormor blev lederassistent på sidelinien ved juletid. Velkommen til jer. For at give spejderne 
endnu mere udfordring håber vi, at vi kan tiltrække flere ledere 

• Sommerlejr. I år var miniskovspejdere, juniorer og trop på Åland på fælles lejr med de 
svenske spejdere fra Roslagens Scoutdistrikt og Åland. Det blev en fantastisk oplevelse, som 
giver varige minder og mulighed for nye oplevelser. 

• Kurser. Alt for få har været afsted på kurser, og vi skal arbejde for, at spejderne kommer 
afsted på kurser, idet deres spejderfærdigheder udvikles langt bedre på kurser end i 
dagligdagen. Desuden får spejderne nye venner, som giver dem fornyet lyst til at være 
spejder (fastholdelse). 

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 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. 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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Mødesteder og materiel 
Vi har gode udendørs mødefaciliteter. I foråret etablerede forældrene endnu en lejrplads i 
Kagerup, og Tokes ovn blev færdig. Tusind Tak.  
I efteråret er belysning etableret og spejderne har flere gange udtrykt, at de hellere vil være 
udendørs i Kagerup – også nu hvor det er mørkt.  
Vi har ikke haft store materielanskaffelser i 2016. Til gengæld er vi ved at registrere alt vor 
materiel og pakke det i kasser. Det er et stort og langsommeligt arbejde, så det tager tid inden vi 
færdige. Dog er alt det dyre materiel registreret. 

Udviklingsplan og årshjul 
Vort årshjul for 2017 ligger nu på vores hjemmeside. På www.blaaspejder.eu/kalender 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 
I 2016 udarbejdede vi ny brochure om familiespejd til uddeling i børnehaver, og en anden 
version til uddeling  0. og 1. klasse. De virkede, da vi fik flere nye medlemmer. Disse materialer 
revideres løbende. 

Hjemmeside 
Vores hjemmeside, www.blaaspejder.eu revideres løbende. 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 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 til, at alle deler vores side via deres egen side. 

Konklusion 
Vi har fået et godt fundament at bygge vort spejderarbejde på; men vi skal til stadighed være 
oppe på dupperne og tilbyde spejderne de bedste og sejeste værdibaserede oplevelser, så vi til 
stadighed tiltrækker nye børn og unge. 
Ledergruppen har ydet en kæmpe indsats, og med stolthed kan jeg sige tak for spejderåret. 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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							BUDGET 2017

Indtægter Resultat Budget
Konto Navn 2016 2017 								Kommentarer
1000 Medlemskontingent 22.175,00 23.700,00

Tilskud	fra	offentlige	myndigheder
1010 Lokaletilskud 7.578,00 7.000,00
1011 Aktivitets	og	medlemstilskud 13.490,00 10.000,00
1012 Kursus	tilskud 9.846,00 2.000,00
1013 Andre	off.	Tilskud. 0 0

Tilskud	i	alt, 30.914,00 19.000,00

1020 Ture	og	lejre 30.680,82 25.300,00
1030 Arrangement	og	aktiviteter 5698,50 3.000,00
1040 Gaver/størreforeninger 20.000,00 16.000,00
1042 Børnehavespejd 7.000,00 0,00
1043 Familiespejd 0,00 0,00
1044 Mikro 800,00 1.500,00
1045 Mini 800,00 1.500,00
1046 Junior 545,00 600,00
1047 Trop 855,00 700,00
1048 Klan 0,00 0,00
1049 Gruppen 1683,15 0,00
1050 Diverse	Indtægter 36761,33 32.500,00
1053 Kursus	 0,00 0,00
1054 Transport	m.v. 0,00 0,00

Salg	af	Merchendeising. 1615,24 0
Roskilde	festival. 0,00 40.000,00

1060 Renter 1748,55 1.500,00

108187,59 122.600,00
Indtægter	i	alt. 161276,59 165300,00

UDGIFTER Resultat Budget
Konto Navn 2016 2017 								Kommentarer
2000 																			Korpskontingent 10.679,50 11.000,00
2010 																				Divisionskontingent 2.615,00 3.000,00

Medlemskontingent
2012 Børnehavespejd 8.119,50 0,00
2013 Familiespejd 1.035,80 1.650,00
2014 Mikro 1.500,39 2.500,00
2015 Mini 959,71 2.500,00
2016 Junior 5.920,42 2.200,00
2017 Trop 653,85 2.200,00
2018 Klan 0 0,00
2019 Gruppen 14.216,90 11.000,00
2020 Ture	og	Lejre 52.090,37 72.100,00



2030 Arangementer	og	aktiviteter 5.098,88 1.000,00
2040 Kursus	 1.900,00 4.000,00
2045 Transport	m.v. 2.885,76 3.000,00
2050 Administration. 1.044,71 1.000,00
2052 Bestyrelsesmøder 25 1.550,00
2055 Revision	og	Bogføringsassistance 7.617,19 10.000,00
2057 Mechandeising 4.513,10 0,00
2060 Materiel 31.482,25 12.000,00
2065 Roskilde	Festival 2.546,74 2.500,00

I	alt 154.905,07 143.200,00

Lokaler
2070 Lokaleleje 2.145,06 2.200,00
2072 Forsikringer/skatter/afgifter 1.811,01 2.000,00
2073 Vedligeholdelse	og	rengøring 9.023,42 2.685,00
2074 Opvarmning	og	Belysning. 0 0,00

Lokale	leje	i	alt. 12.979,49 6.885,00

2080 Renter	og	gebyrer 1.655,59 1.800,00

Udgifter	i	alt. 169.540,15 151.885,00
Indtægter 161.276,59 165.300,00
Resultat 8.263,56 13.415,00
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Planen for 2017 
Der er meget få ændringer i planen for 2017 i forhold til 2016, 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 har 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 efter planen på Vårlejr i Kr. Himmelfartsweekenden. Sommerlejren 
for mikroskovspejdere og miniskovspejdere er endnu ikke fastlagt.  Juniorer og trop rejser i uge 
26 og 27 til Bodø i Nordnorge for at deltage på den norske landslejr. Vi skal ligge i lejr sammen 
med spejdere fra Näsbypark Spejderne fra Sverige og Elverumspejderne fra Norge. 

Kurser og andre lejre 
Vi fortsætter med at sende spejderne afsted på PUF/PLAN, da de har enormt udbytte af disse 
kurser. Ledergruppen planlægger deltagelse i forskellige kursusarrangementer. 
I marts står vi som arrangører af Danish Challenge, hvor vi får besøg af 15 spejdere fra 
Roslagens Scoutdistrikt. De skal opleve hike på danske vilkår. 
Foruden dette skal spejderne på et par overnatninger, spejderløb mm i løbet af året, så alle 
spejdere får gode og udviklende oplevelser. 

Udadvendte aktiviteter 
Børnehavespejd kører efter planen videre. Vi arbejder pt. på, at Holbæk Kommune skal tage 
ansvar for transportudgiften. 
Årets Tænkedag arrangeres i samarbejde med Sammenslutningen af Unge Med Handicap.  

Ledersituationen 
Ledergruppen bør stadig øges, så vi får en endnu mere robust ledergruppe til gavn for endnu flere 
gode aktiviteter og oplevelser for spejderne.  

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
http://www.blaaspejder.eu/
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Greninddeling 
Vi har nu fem grene. Fra august 2017 starter miniskovspejderne deres aktiviteter kl. 1600 eller 
1630 om mandagen. 
 
Afhængig af aldersfordelingen og antallet af spejdere og ledere vil miniskovspejderne starte i 
august 2017. 

PR-aktiviteter 
Vi følger gruppens vedtagne PR-plan men fokuserer på PR-materiale rettet mod de yngste grene. 
 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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Udviklingsplan for Skovvejens Blå Spejdere 2017 
 
Gruppens vision/mål er fortsat at øge medlemstallet med 10 medlemmer pr. år. 
 
Gruppens udviklingsområder er følgende: 
 
1:  Fokus på BørnehaveSpejd og relaterede aktivieter.  
 
2: Synlighed i nærområdet. 
 
3: At der bliver lavet beskrivelser for opgaver, der skal udføres herunder rammer, indhold og 
arbejde inden for følgende områder 
 

Bestyrelse 
Fonde 

Fundraising til aktiviteter, 
ture, projekter, osv. 
Ansvarlige: Forældre 

Arrangements-udvalg 
Oprykningsevent – Christian 

Fredslys – Ivar 
Juledekorationer – Forældre 

Kyndelmisse – Forældre  
Tænkedag – Spejderleder og forældre 

Sov-Ude-Dag – Johan 
Afslutning – Ivar 

Sct. Georges dag/Affaldsindsamling – Ivar 
Telefonbøger – Forældre 

`Roskilde Festival´ - Køre særskilt 

Kagerup 
Ansvarlige: Forældre og 

Mads 

 
 
4: Klarhed om hvornår tidsrammen for gode spejderaktivitet er bedst for de enkelte grene: 
 
Familiespejd Søndag (fastholdes) 
Mikro Søndag (fastholdes) 
Mini Planlægges fra august 2017 til mandag kl. 1600-1800 eller 1630-1830  

Junior 
Mandag (Undersøge med forældre og spejdere hvilke dage weekenddage på 
en måned der passe ind – her tales om 1-2 weekenddage.  Samtidig med at 
spejderne mødes om mandagen. Fx 3 mandage og 1 søndag hver måned) 

Trop 
Mandag (Undersøge med forældre og spejdere hvilke dage weekenddage på 
en måned der passe ind – her tales om 1-2 weekenddage.  Samtidig med at 
spejderne mødes om mandagen. Fx 3 mandage og 1 søndag hver måned) 

 
5: Kvalitet i spejderarbejdet skal bl.a. sikres ved følgende: 
 

Kvalitet i spejderarbejdet – Dette er primært for ledere 
Spejdermetoden er en måde at sikre kvalitet, fx 
med ´Learning by doing´. Prøv om du kan komme 
med eksempler på følgende: 

Det kan også være andre måder at sikre kvalitet.  
 Følger arbejdsstof fra DDS  
 Rød tråd i at fx Mikro bruger tid på 

mailto:gruppeleder@blaaspejder.eu
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1. Hvordan du benytter Learning by doing (eller 
andet fra spejdermetoden) i praksis. 

2. Hvordan kan du/I ændre på aktiviteterne så 
Learning by doing benyttes i endnu højere 
grad.  

3. Hvor ofte er I ude i naturen? 
4. Hvordan naturen evt. benyttes mere?  

færdighedsmærker, Mini på forløbsmærker i 
det som de fik færdighed i som mikro, Junior og 
trop i andre forløbsmærker, osv.  

 ……..  

  
6: Aktiviter for spejderne – Proces der ledes af Louise. 
Under udvikling. 
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