Formandens beretning for 2020 - Birkegruppen
2020 har jo på alle måder været en ganske særligt år. Som ny formand var det ikke lige det, jeg havde
drømt om. Masser af restriktioner, der i lange perioder har udfordret det helt centrale i spejderarbejdet –
nemlig fællesskab og nærvær. Men hvor har det været en fornøjelse at se, hvordan spejderne og lederne
har formået at udnytte de muligheder, der har været gennem året med blandt andet hjemmespejd samt
fysiske møder og sommerlejre med indbyggede forholdsregler. Tak for det!
Bestyrelsesarbejdet har primært været i online-versionen i år. Det har dog ikke stået i vejen for at afholde
vores bestyrelsesmøder som fastlagt i årshjulet. Særligt er der fire ting, jeg vil fremhæve, som vi har kunnet
rykke på i årets løb:
-

Bålhytten, som blev igangsat sidste år. Der er blevet tegnet, debatteret og ryddet grund – bl.a. med
hjælp fra andre forældre end dem, der er aktive i bestyrelsen. Hvor kan vi meget sammen, når vi
kan trække på hinandens kompetencer! Nu venter vi bare på, at leverandøren kommer til Birkerød
med hytten. Det bliver et flot hjørne på grunden, og giver mulighed for lidt ekstra læ for regn på
møderne. Vi glæder os til at den står færdig her på et tidspunkt i løbet af foråret.

-

Hyttedagen holdt vi i september med nogle aktive forældre. Vi svingede malerpenslerne på
facaden, grensakse, tunge sten til trappe ned fra skuret, koste og klude. Hytten og udearealerne fik
en god tur. Stor tak til jer, der deltog, for uden sådan ekstra vedligehold, kan hytten ikke danne den
gode ramme for spejderlivet. Også tak til vores hyttefar, som sørger for alle de mange småting i det
daglige.

-

Omkring hytten skal det også nævnes, at vi er i gang med at undersøge, hvordan vi kan lave
forbedringer på en lidt større skala end det løbende vedligehold. Det bliver noget, der kommer til
at fylde i det nye år.

-

Fondsansøgninger og involvering af endnu flere forældre har fyldt en del på vores møder. To fra
bestyrelsen er i gang med at få overblik over, hvor vi kan hente midler til bl.a. forbedringer på
hytten, grej og skønne spejderaktiviteter. Hvis andre forældre vil give et par timer til at hjælpe med
at sende ansøgninger eller kender gode fonde, så sig endelig til. Generelt vil vi nemlig meget gerne
have involveret mange flere forældre i fællesskabet omkring Birkegruppen. Tænk på alt det, vi kan
tilsammen.

En stor løbende arbejdsopgave ligger hos vores medlemsansvarlige og kasserer. Tak til jer for at sørge for,
at der er styr på økonomi, kontingenter, ansøgninger osv.
Tak til jer andre i bestyrelsen – jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet næste år, så vi kan støtte op om
lederne ved at påtage os de opgaver, der ligger rundt om spejderarbejdet.
Og til sidst en kæmpe tak til alle lederne for jeres indsats, der skaber sjove og lærerige spejderaktiviteter
for vores børn og unge!

Birkerød, den 25. februar 2021
Anne Mette Skovsen, bestyrelsesformand

