
 

 

Ledelsesberetning Skovtofte 2020 

Grupperåd 2021 

2020 var … et besynderligt år, også i Skovtofte Gruppe, med nedlukning på grund af corona 
i både forår/sommer og december. Nogle fik gode oplevelser med “hjemmespejd” via vores 
Facebook-side, andre gemte energien til et ordentlig revanche, da vi kunne mødes igen; vi 
er glade for at der kunne komme natur- og spejderoplevelser ud af det på trods. 
 
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 stadig den spændende del :-) 
 
Vi er 83 spejdere, 10-15 aktive ledere, 10-15 lejlighedsvist aktive ledere og hjælpere, og 
5 civile i bestyrelsen. 

 

2020 i overskrifter 

Coronaen betød at vi måtte sætte det meste aktivitet på vågeblus, herunder aflyse alle 
sommerlejrene, som jo ellers er vores normale højdepunkter, og sågar gruppeturen til 
Sverige. 
 
Som et lille plaster på såret vedtog vi at ikke opkræve kontingent for andet halvår af 2020. Vi 
ville hellere have leveret hele varen til fuld pris, men håber at det gjorde det mindre 
frustrerende at være betalende medlem af en forening som ikke kunne tilbyde særligt mange 
aktiviteter. 
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Gyseren om hytten 

I 2019 havde vi lidt hektisk aktivitet i bestyrelsen, da nedlæggelse af vores hytte dukkede op 
i kommunens sparekatalog. Vi slap med skrækken i 2019, men i efteråret 2020 blev vi 
inviteret med i en mere (set fra vores synspunkt) gennemtænkt proces — kommunen vil 
stadig gerne spare på lokalerne, men denne gang er vi blevet inddraget og har fået lov at 
forklare vores behov. Det overvejes om nogle af kommunens foreninger kan dele lokaler, 
hvilket jo ikke er urimeligt, og denne gang har vi haft mulighed for at blive hørt. Hvad der 
kommer ud af det vides ikke i skrivende stund. 

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. 
 
Se også https://skovtofte.net/giv-en-haand — måske er der mere, du har lyst til at hjælpe os 
med? 

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 havde vi i 2020 dejligt mange aktive og glade ledere i alle de 
ældre grene, og lige knapt med hænder hos mikroerne. Stor tak til Tom (som også var hos 
gnisterne sidste sæson) og Mikkel (som har været hos juniorerne) for at bringe energi og 
ideer til gnisterne, og stor tak til de efterhånden mange forældre, der hjælper.  

Ny kontingentansvarlig - er det dig? 

Vi har delt kassereropgaven i to. Lasse klarer gruppens betalinger og holdt styr på ledernes 
bilag og årsregnskabet, og René har i flere år stået for indmeldelser, udmeldelser, 
kontingent, og ansøgning om tilskud fra kommunen, men René har ikke længere børn i 
gruppen og genopstiller ikke. Vi har derfor brug for, at en anden vil overtage opgaven som 
kontingentansvarlig. Det vil være en stor hjælp, hvis du vil påtage dig opgaven… 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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