
 

Bestyrelsens beretning for 2018 
Peder Skrams Gruppe, Grupperådsmøde 2019 

Sted: Ryekol, Galgebakken 12, Gammel Ry 

8680, Ry Danmark 

Søndag den 10. marts, kl. 10. 

 

Sikke et år! 

Sådan startede jeg også sidste års beretning, men det var desværre mest for at brokke mig over det nye 
medlems- og regnskabssystem, og de kvaler vi havde med at tage det i brug. I år bruger jeg bemærkningen 
for at understrege, at der er sket utrolig mange �ng, siden sidste grupperådsmøde. 

Der er blevet tage rig�g mange beslutninger, og der er ført rig�g mange beslutninger ud i livet. Jeg tror, 
fak�sk at alle, har været noget forpustede i løbet af året. 

 

Tag 

Årets store projekt har været udski�ning af taget. 

Da vi var samlet her sidste år havde Horsens Kommune netop sagt ja �l at stø�e vores tagprojekt med ca. 
140.000 kr., hvilket svarer �l ca. 75 % af den samlede udgi� �l taget. 

Herfra gik det rig�gt stærkt. På grupperådsmødet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mads 
Gregersen og Mai-Bri� Bruun fra bestyrelsen, samt en række forældre. De gik i gang med at udarbejde og 
indhente �lbud fra forskellige firmaer. 

Sam�dig gik en anden gruppe forældre og bestyrelsesmedlemmer i gang med at rejse de ca. 50.000 kr. vi 
manglede for at komme i mål med projektet. 

Firmaer i hele byen blev kontaktet, og der blev sendt ansøgninger �l forskellige fonde, som kunne tænkes at 
stø�e det gode formål. Der blev på denne måde indsamlet ca. 33.000 kr. 

I påsken foreslog Max Klavsen pludselig på facebook, om vi ikke skulle “sælge tagplader” �l 100 kr. pr. stk. 

Der blev lynhur�gt solgt mere end 100 tagplader. Det var totalt overvældende, hvordan hele byen stø�ede 
op omkring projektet. 

Spejderne gjorde også en indsats ved at være rundt i hele byen for at sælge lodsedler. De�e gav en indtægt 
på ca. 6.000 kr. 

Ved fælles hjælp lykkedes det altså at indsamle ca.50.000 kr. �l projektet :-)  

 



Det nye tage var på plads før sommerferien. Men derfor holdt tag-arbejdsgruppen ikke fri. Midt i projektet 
fik vi nemlig et super godt �lbud på maling �l hele hy�en. Et �lbud, som vi ikke kunne sige nej �l.  

Derfor kæmpede Mads og Mai-Bri� videre og fik samlet forældre og spejdere �l at svinge malerkosten. 

Vi blev også opfordret �l at søge Velux Medarbejderfond, og her fik vi 15.000 kr., som skulle bruges �l 2 
ovenlysvinduer i hy�en. Disse vinduer var strøget af det oprindelige budget. 

Da vi nåede e�erårsferien stod hy�en næsten som ny! Nymalet og med nyt tag og  låsesystem. 

Tak �l tag-gruppen, som virkelig har knoklet igennem i år, tak �l alle som hjalp med at rejse penge, og ikke 
mindst tak �l alle som donerede. 

 

Medlemssituationen 

Vi har ca. 100 korpsmedlemmer i gruppen, heraf ca. 80 børn. 

Vi har fremgang af spejdere. De�e er selvfølgelig fantas�sk, men pt. har vi så mange, at vi overvejer at lave 
ventelister for mikro- og minispejderne. De�e skyldes mangel på ledere.  

Vi har nogle fantas�ske leder-assistenter i både forældre og storspejdere, men mangler en leder eller to, 
som vil gå med ind i arbejdet omkring at planlægge møderne. Som det er nu, har  vi må�e aflyse enkelte 
møder, hvis nogle af lederne f.eks er blevet syge. De�e er for sårbart. Derfor arbejdes der også med ideen 
om at sæ�e et lo� på antallet af mikro-minier. 

Vi håber at vi det kommende år kan rekru�ere flere ledere, især �l mikro-minierne. 

 

Salg/nedrivning af Ryvej 13 

Sidste år vedtog grupperådet, at bestyrelsen skulle arbejde for at få solgt eller nedrevet vores ejendom 
Ryvej 13, det gl.frysehus.  

Vi arbejder på sagen, og har fundet en som muligvis er interesseret i at købe grunden, men vil kun købe 
grunden hvis huset er nedrevet. 

 

Ny hjemmeside 

Her ved årsski�et har vi fået ny hjemmeside www.peder-skram.dk 

Det er Me�e, som har fået os over på den nye pla�orm, og vi er igang med at lære at brug den. 

 

Grej 

Sidste år fik vi 10.000 kr. fra Sparekassen Kronjylland �l et nyt telt. Vi har bare ikke fået købt et endnu. 

Men bestyrelsen har beslu�et, at vi i år køber 2 nye telte, samt får repareret vores Kit-kat telte. Vi fortsæ�er 
dog med at søge fonde og lignende for at skaffe penge �l flere nye telte. 



Ellers er vores grej i fin stand. 

 

Sponsorer 

Æbleskive- og pølse-rally 

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 ansa�e. I år lavede vi et overskud på ca. 16.500 kr. på denne 
dag. TAK �l alle som deltog.  

Arrangementet har tradi�onen tro været a�oldt på Ma�rup Hovedgård, men blev iår holdt på Velux her i 
Østbirk. 

 

Velux familiedag 

Vi fik også mulighed for at springe �l med kort varsel, da Velux stod og manglede mandskab �l at 
gennemføre deres familie dag. De�e gav en indtægt på 8.000 kr. 

 

Derudover har vi ikke arbejdet med at skaffe sponsorer, da kræ�erne i år er blevet brugt �l at rejse penge �l 
taget. 

 

Ture- og lejre  

Bestyrelsen var en ak�v del af årets ture- og lejre.  

 

Medlems- og regnskabssystemet 

For at slu�e hvor jeg startede, så er vi blevet mere dus med Medlemsservice og det �lhørende 
regnskabssystem, og der er sket udvikling og fejlre�elser i systemet. Så vi ender med at blive helt glade for 
det ;-) Nu spiller det f.eks. sammen med vores hjemmeside …. det skal nok blive godt. 

 

 

Spejderhilsen 

Bestyrelsen  

Peder Skrams Gruppe 

 


