Bestyrelsens beretning for 2020 i DDS Hørning.
Vi havde alle håbet, at vi også i år kunne sidde rundt om bordene med rigtig mange forældre på
tværs af grenene til dette års grupperådsmøde. I stedet prøver vi noget nyt og er meget glade for at
se jer rundt på skærme i stedet for.
På sidste års grupperådsmøde takkede Mette af som formand og Hans som bestyrelsesmedlem, og
vi sagde velkommen til Mia som ny formand, Jakob som bestyrelsesmedlem og Rasmus som
suppleant.
Tiden er kommet til at gøre status på det år, som er gået. Et år vi alle vil huske for en del aflysninger
af både møder og lejre, men vi ser nu frem til det nye år, som forhåbentlig byder på flere kendte
spejderaktiviteter end det forgangne.
Antallet af spejdere i gruppen er stort set på niveau med de sidste par år.
Bestyrelsen har afholdt 6 møder i 2020/21, som er foregået med god afstand i bålhytten, inde i
spejderhytten eller virtuelt alt efter aktuelle anbefalinger.
Vi har arbejdet med en kombination af faste opgaver som årlig opdatering af gruppens retningslinjer
samt drift og vedligeholdelse af hytten og bålhytten.
Vi har også kigget ind i vores egen udviklingsplan og korpset udviklingsplan for 2020-2024. Mange
af udviklingspunkterne har krævet fysiske aktiviteter, så vi er ikke nået så langt og fortsætter derfor
med emnerne i 2021.
Et af emnerne fra udviklingsplanen, som bestyrelsen har arbejdet med, er afholdelse af Byens bål
ved Sankt Hans. Igennem de sidste 10 år har der været et fast Sankt Hans udvalg - udsprunget af det
tidligere loppemarkeds medarbejdere m.fl. Udvalget ønskede at stoppe i 2020 og der skal her lyde
en tak til gruppen for deres store arbejde gennem tiden.
Bestyrelsen har ønsket at holde fast i, at DDS Hørning står for afholdelse af Byens bål, da det giver
os mulighed for at promovere os som spejdergruppe i Hørning. Lederne har også bakket op om
afholdelse af Byens bål, og fremadrettet bliver det en aktivitet som lederne og bestyrelsen løfter i
fællesskab.
Som regnskabet viser, er vi kommet ud af 2020 med et stort overskud. Dette skyldes nedlukningen
og de heraf manglende spejderlejre og ugentlige aktiviteter. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle
lejre som udgangspunkt det kommende år er gratislejre, og pengene på den måde kommer tilbage til
spejderne. Desuden vil der være plads til at bruge ekstra midler på de ugentlige aktiviteter.
Tilbagemeldingen fra lederne er dog, at godt spejderarbejde ikke nødvendigvis koster mange penge.
Som formand bliver jeg glad og stolt over sådan en holdning til spejderlivet og igen bekræftet i, at
vores børn lærer mange gode kvaliteter som spejder. Ting behøver ikke koste og være prangende
for at give gode oplevelser og kundskaber. Dette er også helt i tråd med korpset udviklingsplan,
hvor et af emnerne er ”Bæredygtighed i børnehøjde”.
Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle lederne for jeres store arbejde med at give vores
børn gode oplevelser, relationer og evner. Tak til alle de andre frivillige som hver især bidrager til
at holde det hele kørende. Det er fx hyttemor og onsdagsholdet som sørger for at hytten og
omgivelserne er i god stand.
På bestyrelsens vegne,
Mia Rasholt, formand.

