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Ledelsesberetning Skovtofte, Grupperåd 2020 

2020 var endnu et godt og begivenhedsrigt år i Skovtofte Gruppe, med gang i alle grene: 
● Gnister/Mikro, torsdage 
● Flammer/Mini, onsdag 
● Juniorer, mandag 
● Troppen, mandag 

 
Vi har traditionelt to udfordringer i Skovtofte Gruppe: Rekruttering af ledere til 
mikrospejderne, og fastholdelse af de helt store spejdere i troppen. Mere om de to emner til 
senere - det er den spændende del :-) 
 
Vi er 80 spejdere, 10-15 aktive ledere, 10-15 lejlighedsvist aktive ledere og hjælpere, og 
5 civile i bestyrelsen. 

 

2019 i overskrifter 

Der var god aktivitet i alle grene fra mikro til trop, og sommerlejre på Egemosecenteret for 
mikroer og minier, og til England hos venskabsgruppen for junior og trop. 

Gyseren om hytten 

Vi havde kort og hektisk aktivitet i bestyrelsen op mod sommerferien, da nedlæggelse af 
vores hytte dukkede op i kommunens sparekatalog. Vi fik gjort indsigelse og argumenteret 
for hvor vigtig hytten og grunden er for vores spejderarbejde, og heldigvis røg det forslag 
hurtigt ud af sparekataloget igen. 
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En forening for og med frivillige 

Skovtofte er en forening for ulønnede frivillige. Det skal være sjovt at være spejder (stor som 
lille), det skal være sjovt at være leder, og det skal være sjovt som forældre at give en hånd 
en gang imellem - og det er det heldigvis også, for ellers var vi her ikke.  
 
Nye forældre i gruppen opfordres til at dukke op på nogle af de mange arrangementer med 
forældre og lære os lidt at kende, fx gruppeturen første weekend i september, 
drivhusdagene hvor hytten gøres i stand i april og oktober, afslutning inden sommerferien og 
opstarten igen efter sommerferien. Vi beklager, hvis noget af og til kommer til at virke lidt 
indforstået, det er absolut ikke med vores gode vilje - det er dejligt, når der er nye med, og 
endnu dejligere, når de får lyst til at komme igen. 

Ledere til mikrospejderne/gnisterne 

De “gamle” ledere følger gerne med deres hold (og ofte deres egne børn) når de rykker op til 
en af de ældre grene. Derfor har vi nu dejligt mange aktive og glade ledere i alle de ældre 
grene, og lige knapt med hænder hos mikroerne.  
 
Tom, Ditte og Milo har klaret efteråret, og Anne har lovet at hjælpe igen i foråret, men det vil 
være en stor hjælp med en eller to faste voksne hos mikroerne om torsdagen. 
 
Overvej gerne, om det er noget for dig - det er sjovt, det er en kæmpe gave til børnene, det 
er lærerigt, og spejdererfaring samles op undervejs. Hvis du er i tvivl, så hjælp på et enkelt 
møde eller en tur - måske er det lige dig; vi andre fik jo i hvert fald lyst til at blive hængende.  
Se også https://skovtofte.net/giv-en-haand - måske er der en anden måde, du har mere lyst 
til at hjælpe os? 

Ny kasserer 

Karen har trofast og effektivt klaret gruppens betalinger og holdt styr på ledernes bilag og 
årsregnskabet, men har nu brug for at bruge tiden på sit nye job i stedet. Vi har derfor brug 
for, at en anden vil overtage opgaven som kasserer. Det vil være en stor hjælp… se også 
her https://skovtofte.net/giv-en-haand. 

Afslutningsvis 

Tak til alle de aktive ledere, der uge efter uge laver gode møder til vores børn, planlægger 
ture, tager på ture, og i det hele taget gør Skovtofte til et dejligt sted at være spejder og 
med-leder. Der er dejligt med KAFSU (kammeratskab, ansvar, friluftsliv, sjov og udfordring) 
omkring jer! 
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