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Søndag den 6. marts 2022

Siden sidste grupperådsmøde har der været afholdt 12 bestyrelsesmøder.

Året har igen båret præg af covid-19, både med hensyn til spejderaktiviteter, men også i bestyrelsen – vi har

fået mere spejder i dette år kontra sidste. Der har ikke været de store emner at debattere, andet end

håndsprit og afstand. Vi har fået købt nogle nye materialer og fået påbegyndt en ny god start efter corona.

Vi har desværre mistet en del medlemmer under hele corona epidemien men nu hvor den er slut kan vi få

gang i promovering og få nye spejder til.

Medlemssituationen

Vi har i skrivende stund 61 medlemmer i Peder Skram

Trop har flest spejdere med 17 styk, ellers er der under 10 spejdere i hver gren.

Vi har plads til flere, men skal også holde på dem vi har.

Salg af Ryvej 13

Den er solgt og ude af verden.

Grej

Der er købt nyt grej i form af: telt, gryder, kniv mm.

Sponsorer

I år måtte vi igen desværre undvære ØB-rally, da covid-19 også her, ændrede på vores traditioner. Vi har

igen år samarbejdet med Skovbakken ApS og SuperBrugsen Østbirk, om at få solgt nogle juletræ. Alle 4



adventssøndage stod vi klar på plænen ved brugsen. Det gav 4000kr i kassen, plus kontante sponsorater fra

forbipasserende. I og med at salget ikke er steget og da der ikke er opbakning for gruppe/forældrer har vi

valgt at det var sidste gang vi solgte juletræer. I år prøvede vi at etablere et nyt arrangement

”juletræstænding”, det var der stor opbakning for af byen borger og regner med vi skal forsætte denne

tradition, ikke kun for at vise byen at man kan blive spejder men også for lave et fælles arrangement for hele

byen.

En tak skal lyde til alle der deltog de fire søndage – både spejdere, forældre, bestyrelsesmedlemmer og

ledere.

Ture og lejre

Der har, siden sidste grupperåd været pinselejr, sommerlejr og divisionsturnering.

Medlems- og regnskabssystemet

De nye formænd forsøger fortsat at lære medlemsservice bedre at kende. Vi takker for Jeres tålmodighed,

og håber det bliver bedre med tiden.

Nanna styrer vores økonomi til UG, og gør det fantastisk. Stor tak for indsatsen herfra


