
Bestyrelsens beretning 2021 
Brande Gruppe 
 
Efter et meget nedlukket år kom spejderarbejdet rigtigt i gang igen i 2021, og vi vil sige en kæmpe 
tak til lederne! Der er selvfølgelig ikke noget spejderarbejde uden ledernes tid og indsats, men at 
lederne udover det daglige, frivillige spejderarbejde også skal navigere i coronarestriktioner og 
lokale nedlukninger kræver et ekstra skulderklap. Tak, for det gode arbejde! 
 
Jeg indtrådte som ny formand i en garvet flok af erfarne bestyrelsesmedlemmer, der er vant til at 
tage fat og støtte op om spejderarbejdet. Så det er en fornøjelse, som ny forælder i gruppen, at 
lære aktiviteterne og traditionerne i Brande Gruppe at kende. 
  
I år har vi i bestyrelsen især fokuseret på at finde nye muligheder for pengegivende aktiviteter til 
gruppen, så vi fx kan holde egenbetalingen på lejre nede. Telefonbøgerne har i lang tid været en 
stabil indkomst, men da antallet af bøger falder og måske en dag ophører, søger vi nye 
muligheder. Vi har derfor fx hjulpet til ved traktortræk, og vi har afprøvet indsamling af juletræer 
omkring nytår. Juletræsindsamlingen viste sig at være en succesfuld aktivitet, vi planlægger at 
udvide næste jul, så reserver allerede nu lidt tid i kalenderen til at hjælpe til. 
Uddeling af telefonbøger fylder heldigvis stadig en del. Her mærker vi, hvordan alle spejdere og 
familier tager fat og yder en fælles indsats. Tak, for det! … og en ekstra tak til jer, der tager ekstra 
ruter for at få det hele til at gå op. 
 
De mere traditionelle aktiviteter i gruppen kunne igen afholdes i 2021, så bestyrelsen har haft 
mulighed for at trække i arbejdstøjet og hjælpe, hvor der var behov for det.  
Vi har fx haft fornøjelsen af at indbyde til arbejdsdag i foråret. Det var en stor succes, hvor flere 
forældre mødte op for at hjælpe, og spejderhytten både inden- og udenfor blev gjort klar til de 
mange spejderaktiviteter.  
Både på sommerlejren og til sensommerens oprykningsdag kunne vi bidrage med hjælp til maden, 
så lederne kunne fokusere på tiden med spejderne. Kulminationen på bestyrelsens kulinariske 
udskejelser skete på den årlige hyttetur i efteråret, hvor bestyrelsen stak ca. 1 milliard spaghettier 
i pølser (og sørgede for den øvrige 
madlavning den weekend) – og tak til de 
forældre, der også hjalp til ved at bage 
lækre kager og velduftende boller! 
 
Den kommende tid vil vi i bestyrelsen bl.a. 
fokusere på at skaffe tilskudsmidler til 
renovering af tag på både bålhytten og 
laden ved siden af spejderhytten, og så 
håber vi, at vi skal udvide samarbejdet 
både med en ny kasserer og måske også 
nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
  
Vi glæder os til det kommende spejderår og håber vi ses! 
 
På bestyrelsens vegne 
Mette Monrad Madsen 
Bestyrelsesformand … og mor til Emilie og Magnus (familiespejdere) og August (mini-spejder) 


