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2017 har set med bestyrelsesmæssige øjne være et forfærdeligt år. Så er det sagt 😊 

Ikke på grund af det fantastiske medlemmer i gruppen og i bestyrelsen, men på grund at en eneste ting, 

nemlig overgangen til det nye medlems- og regnskabssystem: Medlemsservice. 

Det har lagt os totalt ned. 

Samtidig med, at systemet blev indført, rullede indmeldelse og betaling til Spejdernes Lejr 2017. 

Aldrig har jeg da oplevet noget så besværligt og noget så kaotisk! 

Det kan godt være, at I som medlemmer og forældre, har syntes at overgangen har været rodet, men I har 

ikke oplevet en brøkdel af det Marianne og jeg har stået model til. 

Jeg har flere gange været på randen til at forlade posten, som formand i utide. Mest på grund af, at vi havde 

fået opbygget et system som virkede, og vi efter overgangen til Medlemsservice  i perioder har følt os 

bombet langt tilbage. 

På trods af, at Marianne og jeg har deltaget i flere kurser omkring Medlemsservice, har vi slet ikke været 

klædt på til det nye system. Medlemsservice har været fyldt med fejl, og har derfor givet mange 

frustrationer. 

Der har ikke være overskud og tid til andet end overgang til medlemsservice og administration i forbindelse 

med Spejdernes Lejr 2017. Vi har ikke ligget og sovet i bestyrelsen, men der har ikke været tid til andet end 

at slukke brande, i forbindelse med disse to punkter. ALT andet har været sat på standby. Derfor går vi ind i 

2018, med langt flere hængepartier end forventet. 

Men for at det ikke skal blive alt for lang en klage-sang, så er der også mange ting i systemet, som er bedre 

end det gamle. Der arbejdes stadig på systemet, men det der med at ”køre på vejen, mens man lægger 

asfalten” eller ”bygge flyet mens man flyver” har givet os flere grå hår. Men vi har troen på, at vi får det lært, 

og at fejlene i systemet rettes. 

Husk på, at alle er frivillige. 

For mit vedkommende giver det sig udtryk i, at der ikke på mail fra dag til dag. Ja, i perioder ikke engang fra 

uge til uge. 

Jeg ved godt, at ved at være i en bestyrelse, har man påtaget sig et ansvar, men min familie og mit arbejde, 

kommer i 1. række, og derfor vil I, i perioder oplever fejl, forglemmelser og lange svartider. 

Vi gør hvad vi kan, både ledere og bestyrelse, men vi er her som frivillige. Så tilgiv os, hvis tingene ikke altid 

kører som smurt 😊 

  



 

 

Medlemssituationen 

Vi har været rigtig gode til at få sat sedler op på skolerne lige efter sommerferien og i begyndelsen af foråret. 

Jeg tror, at det har været med til at gøre, at vi har fanget børnene og deres forældre lige i de perioder, hvor 

de skal tage beslutningen om, om lille Peter skal gå til spejder eller til fodbold. 

 

Vi har i alle tilfælde oplevet en medlemsfremgang så i på et tidspunkt i efteråret havde opnået en 

medlemstilgang på ca. 20 %. Dette er dog (helt som vanligt) faldet lidt i de mørke og kolde vintermåneder, så 

vi her ved årsskiftet har ca. 80 korpsmedlemmer. Helt usædvanligt er medlemstilgangen også fortsat her i 

vintermånederne. 

 

Det kan vi kun være godt tilfreds med. Det er altid sjovere, når der er kunder i butikken. 

 

Den største fremgang er selvfølgelig ved mini- og mikrospejderne, og det er også her der kræves mest 

mandskab. Heldigvis har en nogle forældre stillet sig til rådighed, som assistenter, men vi kan aldrig blive for 

mange.  

I mikro-mini grenen kunne vi dog godt bruge nogle flere ledere, så der kunne være flere til at løfte opgaven 

med at arrangere møder og ture. 

 

Presse, hjemmesiden og facebook 

Vi afventer lidt, at der stilles en ny hjemmeside til rådighed fra korpset. 

Derfor har gejsten ikke været så stor til at forny den gl. hjemmeside, og  

derfor har facebook også i større og større stil overtaget meget af nyhedsstrømmen. 

Jeg ved godt, at det har været meningen, at hjemmesiden skulle være den primære kanal, men det er meget 

hurtigere og nemmere, at lægge nyheder og andet på facebook. Og da tiden som sagt har været knap, har vi 

ofte grebet til den letteste løsning. 

 

I år har vi været rigtig dårlige, til at få beretninger fra ture og arrangementer i Østbirk Avis. Sidste år lovede 

vi, at det var noget vi ville gøre bedre i år. Men igen har vi brugt kræfterne på Medlemsservice og SL2017. 

 

Hytte 

Vi arbejder stadig på at rejse penge til at få et nyt tag til hytten. 

Et par forældre i gruppen; Heidi Mainz Petersen og Jeanett Bak Jensen har været så fantastiske, at de har 

sendt nogle ansøgninger ud til et par fonde, om ansøgning til udskiftning af tag, og bålhytte . Vi venter, 

stadig spændt på svar. 

Ligeledes har vi holdt møde med Fritidsforvaltningen i Horsens Kommune, for at få en afklaring på, om de vil 

yde tilskud til nyt tag på hytten.  Vi har netop her i februar fået positiv tilbagemelding, men præcis for meget 

og hvordan er endnu ikke på plads. 

 

Salg af Ryvej 13 

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 som opbevaring for vores 

grej til ØB-arrangementet. Huset har også tidligere være brugt som mødested for seiniorerne. På grund af 

fugt, er huset nu så angrebet af skimmelsvamp, at det ikke står tid at redde. Ligeledes er murværk og tag i 



meget dårlig stand. Vi har et ønske om at sælge huset og grunden hvis det kan lade sig gøre, og i stedet få lov 

at opføre et skur ved Skramsbo. 

 

Grej 

Marianne har søgt Sparekassen Kronjylland, om 10.000 kr. til tilskud til nye telte. Vi var så heldige at få 

pengene, men har ikke rigtig taget stilling til, hvilke telte de skal benyttes til.  

Ellers er vores grej i fin stand. 

 

Økonomien 

Vores økonomi har generelt være i bedring over de seneste år. 

Vi har fået flere medlemmer, og den øgede medlemstilgang giver både flere kontingentkroner i kassen, men 

også et større tilskud fra kommunen.  

Vi har dog stadig udfordringer med hensyn til likviditeten, da pengene kommer i ”klumper”, og vi før hver 

klump, har meget lavvande i kassen. Det kunne være rart, men lidt flere knaster på kistebunden, så der er 

råd til at betale huslejen og elregningen, hver gang den kommer. 

 

Vi har i år, måske ikke haft det store overblik pga. at det er et nyt regnskabssystem. Men da hverken ledere 

eller bestyrelse har smidt om sig med pengene, så er det gået alligevel. 

 

Støtteforening 

På sidste års grupperådsmøde nedsatte vi en støttegruppe, som ville arbejde med at lave arrangementer, 

hvor vi kunne skrabe nogle penge sammen til gruppen. Støttegruppen fremlagde et flot program for et 

”spejder for én-dag” – arrangement. Datoen var desværre på samme dag som ”Havefesten” i Vestbirk, og vi 

blev derfor enige om at fastsætte en ny dato.  

 

Vi har pt. også kontakt med Brugsen i Østbirk om at lave nogle arrangementer, som vi så får betaling for. 

Men dette er endnu helt nyt, så der er ikke så meget at fortælle. 

 

ØB-æbleskive og pølserally 

I mere end 25 år har Peder Skrams Gruppe leveret gløgg, æbleskiver og røde pølser i forbindelse med ØB’s 

(Velux) årlige juletræsarrangement for deres ansatte. I år lavede vi et overskud på ca. 20.000 kr. på denne 

dag. TAK til alle som deltog. Arrangementet har traditionen tro været afholdt på Mattrup Hovedgård. 

Desværre var det sidste år i 2017, at arrangementet kunne holdes på Mattrup Hovedgård.  

Kalle fra ØB, som er tovholder på arrangementet, er på udkig efter et nyt sted, og han har lovet, at vi stadig 

vil være en del af arrangementet.  

 

Ture- og lejre 

Bestyrelsen var en aktiv del af årets ture- og lejre. 

Vi stod for planlægge og lave mad til grupperådsturen og pinselejren. 

Omkring Spejdernes Lejr 2017, var der som sagt en ret omfattende administration af tilmeldinger og 

betalinger. 

 

Tak til Charlotte 

Charlotte Høj (mor til Malik), har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Charlotte har været en aktiv del af 

bestyrelsen i så mange år, at det fortaber sig i det uvisse hvornår hun blev valgt ind. Men har i hvert fald 

være med side 2012, og måske længere. 



Charlotte har altid været aktiv i forbindelse med OK-sponsor-arrangementerne. Hun har siddet med 

hjemmesiden, og styret vores adgang til virk.dk. Da jeg tiltrådte som konstitueret formand i 2013, var hun en 

uvurderlig hjælp til at få styr på regnskaber og kontingent opkrævninger.  

 

 

Ulla Klavsen 

Vores mangeårige kasserer og faste støtte Ulla Klavsen døde ved årsskiftet. Ulla og hele hendes familie, har 

igennem mange år været en fast del af Peder Skrams Gruppe, og Ulla har altid stillet op når spejdere har 

kaldt. Ære være Ulla’s minde. 

 

Til ledere, assistenter, forældre og bestyrelsesmedlemmer: 

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

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Pia Kjær Madsen 

formand 


