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Også 2016 har været et aktivt år for Peder Skrams Gruppe. Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og jeg har som 

sædvanligt sendt noget der ligner 400-500 mails. 

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 

Vi har i 2016 holdt ca. det samme medlemsantal. Vi er en smule mindre end sidste år, hvilke vil sige 65-70 

korpsmedlemmer. 

 

I 2016 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. Dog har vi ikke været helt så 

dygtige til dette som de foregående år. Så her må vi stramme op i 2017. 

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. 

 

Medlems- og regnskabssystem og hjemmesiden 

I januar 2017 får vi nyt regnskabs- og medlemssystem. Vi er meget spændte på, hvordan det kommer til at 

løbe af stablen. 

Marianne og jeg vil gøre vores til at det kommer til at foregå, så gnidningsløst, som muligt. Men der bliver 

nogle funktioner på hjemmesiden, som bliver berørt. 

 

Vi ved pt. at der i en periode ikke kan foretages indmeldelser via hjemmesiden, samt foretages tilmeldinger 

og betaling til ture. Ligeledes vil kalenderen være ude af funktion et stykke tid. 

 

Vores facebook-gruppe har 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 sommers, hvor nogle forældre, spejdere og bestyrelse skurrede og 

skubbede og vaskede. Og Kristian satte en ny dør i gavlen. 

Der er ikke nogen fast rengørings ansvarlig i hytten. 

Lederne checker efter hvert møde toiletterne og sørger for at gulvene fejes. Og nogen gange svinges en 

gulvmoppe.  

Det er en spejderhytte vi er i, der behøver ikke være klinisk rent, bare det ikke er sundhedsskadeligt. 

 



Ryvej 13, Det gl. frysehus, er i en mere og mere sølle forfatning. Tag og murværk, har det ikke alt for godt. 

Hvad og hvornår der skal ske noget, er der ikke taget stilling til.  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 er 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. Vi har for øjeblikket en ansøgning ude, mht. 

tilskud til  nye telte. 

 

Vi har indkøbt en ny trailer, da vi fik et tilbud fra Trailergården i Gantrup, som vi ikke kunne sige nej til. Vi vil 

også gerne sige tak til Allan Hansen for en god handel. 

 

Taget på hytten er i en sølle stand. Det regnede ind i et af patruljerummene, og Kristian har skiftet 5 

tagplader. Vi har fået et hurtigt overslag på et nyt tag. Ca. 200.000 kr. vil det koste at skifte taget.  

 

Vores opsparing til nyt tag er pt. oppe på ca. 20.000 kr. Så der er lang vej til de 200.000 kr. 

Horsens kommune vil godt give et tilskud til renoveringen. Men vi ved ikke hvor meget. Vores realkreditlån 

løber endnu 5 år mere. Så vil vi få frigivet midler som evt. kan bruge til tag. Desværre holder taget nok ikke 

så længe, så derfor må vi i gang med at spidse pennen for at ansøge fonde mm. 

 

Som jeg har kommer ind på senere har vi forsøgt, at komme i betragtning til 150.000 kr. igennem en 

nominering som årets forening, men har måtte indse, at det nok ikke der den vej vi skal gå for at skaffe 

pengene. 

Vi vil i stedet gå lidt mere traditionelt til værks og begynde at søge fonde. 

 

Vi fik i foråret fældet nogle store træer på grunden, da de truede med at vælte af sig selv. 

 

Økonomien 

Vi har fået en mere stabil økonomi, siden vi i 2015, besluttede at sætte kontingentet op. 

Der har også vist sig, at være en god disposition, da de sponsorer vi har haft i tidens løb, alle har besluttet at 

omlægge den måde de sponsorerer på. 

 

SuperBrugsen har nogle midler fra OK, som de kan uddele som sponsorater. For nogle år siden modtog vi ca. 

10.000 kr. årligt gennem disse OK-midler, og man var glad for den indsats vi ydere. 

Dette overgik til at en lokal afstemning, hvor spejderne også var rigtig heldige og kom med på 

afstemningsstanderne, og fik flere midler denne vej. 

 

Herefter må vi erkende, at ØIF har været bedre til at lave lobby arbejde end vi har. Det er lykkedes 

idrætsforeningen, at løbe med hele puljen. Hvilke aftaler, de har med SuperBrugsen, og hvordan det er 

lykkedes dem at få aftalen i stand må stå i den uvisse. Vi føler os lidt slået hjem. 

 

Super Brugsen forærede os FDB-stole, som de havde haft til udstilling i butikken. Marianne udviste et stort 

handelstalent og fik solgt stolene via nettet. Det gave i alt en indtægt på ca. 4.100 kr. 

 



Et enkelt år havde vi en sponsoraftale med Go-on. Den var kommet i stand fordi den tidligere ejer af TK 

Benzin, havde bedt om at sponsorpengene blev delt mellem ØIF og Peder Skrams Gruppe. 

Efter et år blev denne aftale også opsagt, da Go-on, også ønskede at omlægge den måde de gav sponsorater 

på. Det blev så til en nominering som årets forening, med mulighed for at vinde 150.000 kr. 

Vi gik virkelig til opgaven med krum hals, og forsøgte vidt og bredt at få folk til at stemme på os. Vi fik også 

masser af stemmer, og ikke mindst en masse virkelig søde kommentarer med på vejen. Men ikke stemmer 

nok til at komme i betragtning til pengene. Problemet var blandt andet afstemningen udelukkende foregik 

via Facebook, og at gamle fru Jensen, som med glæde havde stemt på os IKKE er på facebook. 

 

I samme kategori var Home-prisen, hvor vi havde mulighed for at vinde 25.000 kr. 

 

Vi lagde ret meget arbejde i de to nomineringer, men jeg er ikke sikker på, at det er den vej vi vil forsøge at 

finde penge fremover. Jeg føler personligt, at vi bliver ”misbrugt” at firmaerne, til at lave billig reklame for 

dem. 

 

Vi er i bestyrelse godt klar over, at vi kan tjene penge ved at forsøge at få ”job” som skralde-indsamler ved 

Skanderborg Festivalen, kontrolposter ved cykelløb, nedtagning af julepynt eller oprydning efter Bierfest. 

Udfordringen er her, at det kræver voksne mennesker af udføre disse opgaver. De eneste voksne i en 

spejder-gruppe er ledere og bestyrelsesmedlemmer. Og jeg kan ligeså godt være ærlig. Jeg synes personligt, 

at både bestyrelse og leder lægger et stort arbejde i spejderarbejdet. Jeg ved, at de ikke, at de har lyst til at 

skulle bruge hver anden weekend for at tjene penge til gruppen, ved aktiviteter som ikke er spejderrelateret. 

 

Så er der kun forældrene tilbage. Og I sidder garanteret heller ikke derhjemme og venter spændt på, at vi 

indkalder til et penge-indsamlings-arrangement. Vi har ØB-arrangementet, hvor I som forældre er 

fantastiske til at stille op, men det kan blive nødvendigt at gruppen finder et endnu et ”job” for at få 

økonomien til at hænge sammen. 

 

Bogføring og kontingentopkrævning 

Marianne kører bogføringen og kontingentopkrævningen med hård hånd. Og vi har fået ret godt styr på og 

overblik over vores økonomi. 

Vi har efterhånden helt afskaffet kontanter i gruppen. Alle indbetalinger til ture foregår via hjemmesiden, og 

direkte ind på vores konto, og vi har som noget nyt fået dankort og mobiltlf. med mobilepay. 

 

ØB 

November var en meget travl måned for den 26. november løb det årlige ØB-arrangement af stablen. 

Vi solgte 946 billetter, som er noget mindre end 2015, hvor vi fik 1061 billetter. Det gav os et overskud på ca. 

18.000 kr. imod et overskud på ca. 17.000 kr. i 2015. 

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. 

 

Kalle fra ØB, som er primus-motor for arrangementet går på pension. Han kunne love at arrangementet blev 

afholdt igen i 2017, men derefter kan han ikke love noget.  

 



Ture- og lejre 

Bestyrelsen har traditionen tro også være en stor del af de større arrangementer, som har været gruppen i 

årets løb. 

 

Når vi er på gruppetur, som denne eller Pinselejren er det oftest bestyrelsen, som oftest står for at leje hytte, 

lave madplaner og mad, mens lederne står for aktiviteterne til børnene. 

 

Bestyrelsen har også deltaget aktivt i aktivitetsdagen ved Vestbirk Søerne, Forårsrengøringen (som i år blev 

en sommer rengøring), og ØB-arrangementet.   

 

Det vil vi også meget gerne være i det kommende år. Og der skal nok være et enkelt bestyrelsesmedlem eller 

2 som vil forsøge at liste sig med på Spejdernes Lejr. 

 

Tak til Mai 

Mai har siden 2013 år været en aktiv del af bestyrelsen. Mai er på valg, og ønsker på grund af Lea’s sygdom 

ikke at genopstille til bestyrelsen. Hun har altid gået forrest når der skulle gøres rent i hytten eller laves 

madplaner og købes ind til 50 sultne spejdere. Hele gruppen vil gerne sige tusind tak til Mai for det stykke 

arbejde, har gjort gennem årene, og alt det bedste i fremtiden. 

 

 

 

Til ledere, assistenter, forældre og bestyrelsesmedlemmer: 

Tak for endnu et år. Uden jer, ingen Peder Skrams Gruppe  

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Pia Kjær Madsen 

formand 


