Formandens beretning for 2019 - Birkegruppen
Bestyrelsen har afholdt 6 møder i løbet af året med moderat deltagelse fra de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og ledere. Vi har fulgt med i grenenes arbejde og sammen med lederne har vi fundet opgaver,
som bestyrelsen med fordel at kunne udføre, så lederne fik flere hænder til spejderarbejdet. Bestyrelsen
har et årshjul, som vi benytter til styre deadlines, møder og indsats på traditionelle årlige arrangementer.
Sædvanen tro starter Birkegruppen året med Bjørnebolleløbet ved Naturskolen. Her bidrog bestyrelsen
med at tænde et bål og uddele varm kakao & flødeskum.
Derefter blev det holdt Grupperådsmøde i februar.
Oprykningsarrangementet efter sommerferien blev afholdt ved Birkehytten, og bestyrelsen stod som
vanligt for både bål og skumfiduser.
På Julehyggemødet bidrog bestyrelsen med en velbesøgt bar og sørgede for sponsorgaver fra butikkerne i
Birkerød til bankospillet. Tak til vores sponsorer for fine gaver!
I forhold til den daglige drift af har vi holdt Hyttedag med solid indsats fra forældre og bestyrelse, hvor der
blev skuret, skruet, hamret, fældet mv. så hytte og grund danner en god ramme for spejderarbejdet.
Desuden en stor tak til vores Hyttefar, som løbende fikser stort og småt i Birkehytten
Birken – vores medlemsblad – besluttede vi i året at ophøre med at trykke, og i stedet har gruppens ledere
taget initiativ til at udsende et nyhedsbrev, der udkommet med 4 numre i tæt samarbejde mellem lederne.
Den regnskabsansvarlige har sørget for at grenens udgifter, omkostninger til hytten mv. er dækket. Det er
efter en tålmodig indsats lykkes at skife bank! Han har tillige sørget for at lave tilskudsregnskaber mv. til
Rudersdal kommune samt regnskab for 2018 og budget 2019.
Den ansvarlige for Medlemssystemet har sørget for, at medlemsregisteret er blevet ajourført og at
betalingerne kører. Stor tak til Mads for indsatsen!
I forhold til den projekterede bålhytte, hvor vi har tilsagn på 50.000 kr. fra Friluftsrådet og Rudersdal
kommune vil dække 50% af restbeløbet, er vi nu kommet så langt, at det efter en længere korrespondance
har fået byggetilladelse og så opførsel af bålhytte ved søen kan ske i foråret 2020.
Slutteligt en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for jeres mange bidrag og gode humør i løbet af året –
det har været en fornøjelse!
Birkerød den 27. februar 2020

Maja Kirstine Elsøe, Bestyrelsesformand

