
Bestyrelsens   beretning   for   2019  
Peder   Skrams   Gruppe,   Grupperådsmøde   2020  

Sted:   Ryekol,   Galgebakken   12,   Gammel   Ry  

8680,   Ry   Danmark  

Søndag   den   1.   marts,   kl.   10.  

 

Der   har   siden   sidste   grupperådsmøde   været   a�oldt    6   bestyrelsesmøder.   Men   de�e   er   det   mindste  
af   bestyrelsens   arbejde.   Det   meste   af   arbejdet   foregår   mellem   møderne.   OG   tusind   tak   for   det   :-)  

Året   har   været   præget   af   lidt   metal-træthed   i   bestyrelsens   e�er   2018,   hvor   den   stod   på   nyt   tag   og  
maling   af   hy�en.   Det   blev   beslu�et   at   årets   projekt   skulle   være   nedrivning   og   salg   af   Ryvej   13   (det   gl.  
frysehus).   Det   har   selvfølgelig   ikke   været   et   projekt,   som   har   “givet”   noget   �l   spejderne.   Men   i   det  
lange   løb,   vil   det   spare   spejdergruppen   for   nogle   udgi�er.   Der   har   været,   og   vil   også   i   det   kommende  
år   være   udgi�er   på   Ryvej   13,   og   de�e   er   selvfølgelig   penge,   som   er   trælse   at   skulle   betale,   da   de   går  
fra   pengene   �l   vores   alm.   spejderarbejde.  

Året   har   også   været   præget   af   at   vi   har   opstartet   familiespejd   i   gruppen.  

Året   har   desværre   også   været   præget   af   mangel   på   ledere   i   mikro-mini   grenen.  

Medlemssitua�onen  

Vi   har   ca.   90   korpsmedlemmer   i   gruppen,   heraf   ca.   75   børn.  

Det   er   set   på   årsbasis   en   mindre   �lbagegang   på   ca.   5   børn.  

Vinteren   og   foråret   2019   havde   vi   en   stor   �lgang   af   mikro-mini   spejdere,   og   var   en   overgang   oppe   på  
ca.   50   børn.   Der   var   dog   ikke   en   �lsvarende   �lgang   af   ledere   og   hjælpere,   og   derfor   oplevede   lederne  
og   børnene   også   �l   �der   nogle   ret   kao�ske   spejdermøder.  

De�e   har   selvfølgelig   resulteret   i,    at   der   er   e�er   sommerferien   2019   er   kommet   en   del   udmeldelser   i  
mikro-mini   grenen.  

Da   ingen,   hverken   børn   eller   ledere,   igen   har   lyst   �l   at   opleve   denne   form   for   spejdermøder,   har  
bestyrelsen   beslu�et   at   sæ�e   et   lo�   på   antallet   af   mikro-og   minispejdere   på   i   alt   18   i   hver   gren.  

På   den   måde   kan   både   børn   og   voksne   få   nogle   sjove   oplevelser.  

Pt.   er   der   18   spejdere   i   mini-grenen   og   15   i   mikro-grenen   og   der   er   ingen   venteliste.  

Lykkes   det   på   et   �dspunkt   af   skaffe   flere   ledere   �l   disse   grene,   vil   lo�et   på   antal   medlemmer  
selvfølgelig   blive   taget   op   �l   overvejelse   igen.  

Vi   har   �l   gengælde   kunne   fastholde   vores   spejdere   over   10   år   og   har   ikke   i   mange   år,   ha�   så   mange  
juniorer,   som   vi   har   i   år.  

Der   har   det   sidste   år   være   gjort   �ltag   �l   at   skaffe   flere   ledere.  

Der   har   været   opslag   på   facebooksiden   8752,   og   der   har   været   skrevet   om   vores   ledermangel   i  
Østbirk   Avis.   Vi   har   skrevet   �l   forældrene,   ved   snart   enhver   lejlighed.  



Der   har   været   indkaldt   �l   forældre   møde   i   mikro-mini   grenen,   for   at   få   nogen   �l   give   en   hånd.   Der  
kom   3   personer,   ingen   af   disse   havde   dog   mulighed   for   at   indgå   i   ledergruppen.   Vi   er   pt.   lidt   tomme  
for   idéer   �l   hvordan   man   rekru�ere   nye   ledere   i   Østbirk-området.  

Vi   er   håbefulde   og   arbejder   for   flere   ledere   �l   mikro-minierne.  

Salg/nedrivning   af   Ryvej   13  

For   2   år   siden   vedtog   grupperådet,   at   bestyrelsen   skulle   arbejde   for   at   få   solgt   eller   nedrevet   vores  
ejendom   Ryvej   13,   det   gl.frysehus.   

Mai-Bri�   har   været   tovholder   på   projektet,   og   tusind   tak   for   det   :-)  

Huset   er   nu   nedrevet   ved   hjælp   af   frivillige   kræ�er,   og   vi   mangler   de   sidste   papirarbejder   i   forhold   �l  
nedrivningen.   Here�er   er   vi   klar   �l   at   gå   i   gang   med   salget   af   grunden   �l   en   nabo   i   området.  

Familiespejd  

E�er   sommerferien   blev   der   på   forsøgsbasis   startet   familiespejd   op   i   gruppen   med   Me�e   Andersen  
og   Pia   Kjær   Madsen   som   ledere.  

Der   var   en   stor   forhåndsinteresse   �l   projektet.   Der   har   været   a�oldt   4   møder   i   e�eråret   og   der   har  
været   mellem   10   og   30   deltagere   �l   møderne.   Temaet   �l   møderne   har   været   høst   og   natur,   og   �l  
hvert   møde   har   der   været   flaghejsning,   samt   bål.   Det   er   indtrykket   at   både   børn   og   voksne   har  
hygget   sig,   og   projektet   fortsæ�er   i   foråret   2020.  

 

Grej  

Vi   har   fået   købt   2   nye   telte   og   gået   repareret   vores   Kit-Kat   telte.  

Vi   kunne   dog   godt   tænke   os,   at   der   i   det   nye   år   blev   søgt   fonde   og   lignende   for   at   skaffe   penge   �l  
flere   nye   telte   og   grej.  

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.   20.000   kr.  
på   denne   dag.   TAK   �l   alle   som   deltog.   

Ture-   og   lejre   

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

 

Medlems-   og   regnskabssystemet  

Vi   fik   �l   sidste   grupperådsmøde   en   ny   kasserer   Nanna.   Og   da   hun   har   en   noget   mere   professionel  
�lgang   �l   regnskaber,   og   regnskabssystemer   end   os   andre   i   bestyrelsen,   er   der   mange   opgaver   som  
er   forløbet   meget   nemmere   det   forgangne   år.  

  



TAK   for   denne   gang  

Jeg   (Pia   Kjær   Madsen)   har   valgt   ikke   at   genops�lle   �l   posten   som   formand   i   gruppen.  

E�er   næsten   7   år   i   bestyrelsen,   siger   korpsets   regler,   at   det   er   �d   �l   udski�ning   på   posten   …...og   jeg  
er   også   blevet   lidt   “træt”,   så   det   er   udmærket   med   nye   kræ�er   på   posten   :-)  

MEN   sikke   7   år!!!   Det   har   været   mega   sjovt,   en   kæmpe   udfordring,   �l   �der   træls   (medlemsservice),  
og   ikke   mindst   fantas�sk,   hvor   meget   der   kan   udre�es   gennem   frivillighed.  

Jeg   udtræder   af   bestyrelsen,   men   starter   (igen),   som   mikro-minileder   og   leder   i   familiespejd,   og   det  
glæder   jeg   mig   helt   vildt   �l.   Det   er   trods   alt   det,   jeg   allerhelst   vil.   

Jeg   håber   virkelig,   at   der   er   nogen,   som   træder   �l   på   posten   som   bestyrelsesformand…………..for   det  
er   en   FANTASTISK   gruppe   at   arbejde   for   :-)  

 

 

Spejderhilsen  

På   vegne   af   bestyrelsen   

Peder   Skrams   Gruppe  

Pia   Kjær   Madsen,   formand  

 


