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I 2015 har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder og jeg har sendt noget der ligner 400-500 mails. 
Og der er ikke kun fordi, at vi synes det er hyggeligt at mødes eller sjovt at sende vittigheder pr. mailen, men 
fordi også 2015 har været et travlt og aktivt år i Peder Skrams Gruppe. Dog er vi kommet i en mere daglig 
gænge, og mange af vores opgaver, gør vi som vi gjorde sidste år. Det giver mere ro i bestyrelsesarbejdet, 
men skal selvfølgelig ikke gå hen og blive en sovepude. 
Medlemssituationen og nye ledere 
Vi har fået nye ledere hos mini-mikro og Iben og Katrine fra troppen hjælper også.  
 
Vi har i samme periode måtte sige farvel til Signe, Mathilde og David hos mikro-minierne pga. tur til 
Argentina, skole og arbejde. Stor tak til dem, og de skal være velkomne, hvis de får lyst til at vende tilbage. 
 
Vi har i 2015 haft en medlemsfremgang på 12%. Det svarer til at vi i dag er 73 korpsmedlemmer.  
Det er ganske flot, når man tage i betragtning, at vi i 2015 ikke har gjort ret meget for at få nye medlemmer. 
Vi har i mikro- og mini grene og delvist også i juniorgrenen været flere spejdere end vi har haft lederkræfter 
til at håndtere. Derfor har vi holdt lidt lavt profil med tiltrække nye medlemmer.  
Men de er kommet alligevel  
Heldigvis har vi som før nævnt fået nye kræfter ind som ledere, men vi kan altid bruge flere. 
 
I 2015 har vi gjort opmærksom på vores eksistens forskellige måder. 
Vi har f.eks. deltaget i aktivitetsdagen ved Vestbirk Sø, hvor vi har en af pladsens hovedattraktioner nemlig 
tømmerflåden over Gudenåen. 
Vi har ved enhver given lejlighed, sendt billeder og artikler til Østbirk Avis. 
Jeg tror på, at denne generelle synlighed er med til at tiltrække nye spejdere, og at vores engagerede ledere 
og assistenter er med til at fastholde spejderne. 
 
Hjemmesiden 
2015 blev også året, hvor vi fortsatte arbejdet med vores hjemmeside. 
I kalenderen lægges møder og ture ind, og vi lægger billeder op fra vores turer. Vi er også for alvor kommet i 
gang med tilmeldinger og betalinger til arrangementer via hjemmesiden. 
Vi har også fået en side op at køre, hvor man kan indmelde sig i gruppen. Indmeldelse koster 100 kr. og for 
den pris får man et spejdertørklæde + Peder Skrams mærke, en tørklædering og en spejderbog. Ideen er, at 
når man har et tørklæde, som alle de andre spejdere, så føler man sig hurtigere med i fællesskabet. 
Vores facebook-gruppe har også været flittigt benyttet til mere eller mindre seriøse spejder-indslag , men 
også som et sted, hvor man hurtigt kan få en besked ud. 
 



Hytte og grej 
Hytten fik en ordentlig overhaling i foråret, hvor nogle få forældre, spejdere og bestyrelse skurrede og 
skubbede og vaskede. Lederne checker efter hvert møde toiletterne og sørger for at gulvene fejes. 
Det er en spejderhytte vi er i, der behøver ikke være klinisk rent, bare det ikke er sundhedsskadeligt. 
 
Ved Ryvej 13, Det gl. frysehus, fik vi forbindelse med rengøringsdagen, fældet nogle mindre træer, som 
gjorde skade på huset. Seniorerne har ved en senere lejlighed ryddet op i frysehuset. Frysehuset bruges af 
seniorerne, samt som opbevaring for vores grej til ØB-arrangementet. 
 
Hytten har også været lånt ud nogle gange og er tilbageleveret rengjort og i fin stand. 
 
Vi har handlet os til nogle nye oversejl til et par telte, og er på det område ganske godt udrustet, og det 
vurderes at vi kan komme over Spejdernes lejr 2017, med de telte vi har i dag. Dog står bedre telte på 
ønskesedlen til de kommende år, ligesom også en ny trailer er på ønskelisten. 
 
Sponsorsituationen 
Vi har i år modtaget 2 donationer fra SuperBrugsen i Østbirk på i alt ca. 6000 kr. Det er vi rigtig glade for. 
Pengene er blandt andet gået til at købe oversejl til 2 telte. Det er længe siden at SuperBrugsen har kørt en 
afstemning, og vi er jo aldrig sikker på, at vi kommer i betragtning.  
 
Go-on-benzin har vi i år modtaget 5.500 kr. fra. Det er vi også meget glade for. De har dog valgt at opsige 
deres kontrakt, da de ønsker at omlægge den måde de sponsorerer på. 
 
ØB (æbleskivearrangementet) 
Også her er vi på lidt usikker grund. Vi har i omkring 25 år serveret pølser og æbleskiver for ØB’s ansatte til 
deres julearrangement. Kalle som står for arrangementet er dog på vej på pension, og efter 2016 kan vi ikke 
være sikker på at have denne opgave. Det kommer til at gøre ondt i vores økonomi, da ØB hvert år 
bidragermed ca. 20.000 kr. i vores kasse. 
 
Klub-liv Danmark, som blev slået stort op som mikro-sponsorater til både spejdergrupper og 
idrætsforeninger, har valgt at nedlægge sig selv, da de ikke kunne forhandle sig på plads med DGI. Dette 
skulle være vores nye sponsorvej, men også dette er kuldsejlet. 
 
Mogens har kontakte med Skanderborg Festivalen om at vaske øl-kander. Dette er desværre gået til en 
professionelt rengøringsfirma. Men den opgave tro jeg faktisk godt, at vi kunne løfte.  
 
Bogføring og kontingentopkrævning 
Vi har i 2015 fået en kassere, nemlig Marianne. Det har lettet mit arbejde som formand og fungerende 
kasserer betydeligt. Længe leve Marianne  
Jeg synes, at vi har fået mere overblik over kontingent opkrævningen og opkrævning af betaling for ture.  
Især fordi, at vi benytter hjemmesidens muligheder for tilmelding og betaling for turene. Dette betyder, at vi 
ikke arbejder ret meget med kontanter, og vi har hele tiden overblik over tilmeldinger og betalinger. 
 
Faste udgifter 
I 2015 satte vi som mål, at vi ville kigge på gruppens faste udgifter, herunder realkreditlån og forsikringer. 



Horsens Kommune er kautionerer for vores realkreditlån. De vil kun kautionere, hvis tilbagebetalingstiden 
ikke ændres. (I dag ca. 7½ år). Marianne har haft kontakt til realkreditten og fået forskellige tilbud. Men 
fælles for dem er at det pt. ikke kan betale sig for os at lægge lånene om. 
 
Forsikringerne har vi endnu ikke taget hul på. Det bliver en opgave for 2016.  
 
ØB 
November var en meget travl måned for den 28. november løb det årlige ØB-arrangement af stablen. 
Vi måtte igen i år ud og finde et nyt sted at lave dej. Men det lykkedes også. 
Vi solgte 1061 billetter, som er noget mindre end 2014, hvor vi fik 1266 billetter. Det gav os et overskud på 
ca. 17000 kr. imod et overskud på ca. 24.000 kr. 
Det positive i år var, at vi næsten var for mange frivillige. Dette betød, at vi var lynhurtigt færdig med at 
sætte op fredag aften og pille ned igen lørdag eftermiddag. 
 
Tak til alle som deltog. Uden alle de frivillige kræfter vi samler denne dag, kunne så stort et arrangement ikke 
køres af stablen. 
 
Som sagt, så går Kalle på pension. Kalle er arrangør af dagen for ØB. Han kunne love at arrangementet blev 
afholdt igen i 2016, men derefter kan han ikke love noget. Vi er derfor meget åbne overfor ideer, som kan 
indbringe os en god fortjeneste!  
 
Kulturbjerget – visionsgruppen for Østbirk 
Deltaget i de indledende arbejdsgrupper. 
Efterfølgende givet feedback på 1. udgave af projektet. Dette betød, at spejderhuset skulle rives ned. 
2. udgave af projektet har jeg fået oplyst, at der får hytten love til at bestå. 
 
Bestyrelsen har også være en stor del af de større arrangementer, som har været gruppen i årets løb. 
Så som aktivitetsdag ved Vestbirk Søerne, Grupperådsturen til Brædstrup, Forårsrengøringen, Pinselejren og 
ØB-arrangementet.  Det vil vi også meget gerne være i det kommende år. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Pia Kjær Madsen 
formand 


