
 

 
 

 
Birkegruppens udviklingsplan for 2022-2026  
 

Birkegruppen skal fortsat være en attraktiv spejdergruppe med mange spejdere  
Birkegruppen er blandt de største spejdergrupper i Det Danske Spejderkorps. Vi oplever fortsat stor 
tilstrømning, hvilket betyder at vi konstant har venteliste til både mikro, mini og junior. For fortsat at 
være en stor gruppe i fremtiden vil vi have fokus på at kunne tilbyde høj kvalitet til alle spejdere. 
 

I de kommende år vil vi fokusere på at:  
• Udvide kendskabet til og brugen af den røde tråd i gruppen, så vi sikre at alle spejder oplever en 

udvikling gennem hele deres spejdertid. 
• Styrke kommunikationen mellem ledere, forældre og spejdere for at skabe tættere kontakt samt 

at synliggøre bestyrelsen mere overfor forældrene. 
• Få større tilslutning til arrangementer. 

 

Birkegruppen skal have en stor, attraktiv og aktiv ledergruppe  
Vi har igennem mange år haft en stor ledergruppe med mange aktive ledere.  
 

Vi vil fortsætte dette arbejde:  
• Vi vil årligt lave en ledertur hvor vi løbende vil arbejde for at sikre en fortsat stor, attraktiv og 

velfungerende ledergruppe. I lige år bliver det en dag og i ulige år bliver det en hel weekend. 
• For at sikre at lederne bliver opkvalificeret og får nye input udefra vil vi arbejde på at så mange 

ledere som muligt deltager i korpsets lederkurser til gavn for dem selv og spejderne i gruppen. 
• Vi vil have fokus på at fastholde ledere samt at inddrage nye ledere mere - også i de mere 

administrative lederopgaver. 
 

Bestyrelsen skal sørge for gode fysiske rammer og et stærkt økonomiske fundament  
Som opbakning til det gode spejderarbejde lederne i Birkegruppen laver, er det vigtigt at vi har nogle 
gode fysiske rammer samt er solidt økonomisk fundament.  
 

Det er derfor bestyrelsens mål at:  
• Fortsætte arbejdet med den langsigtede tilpasning af hytten og grunden til det øgede antal 

spejdere i gruppen ved aktivt at kigge på mulighederne for at ud- eller nybygge hytten. 
• Fortsætte søgning af fonde til en fortsat udvikling af de fysiske rammer i og omkring hytten samt 

til nye og spændende aktiviteter for spejdere og ledere – herunder f.eks. svævebane og 
klatrevæg. 

• I 2022 at genoplive ”gå-med-gruppen” arrangementet bl.a. for at styrke forældrenes 
tilhørsforhold til gruppen. 
 

 
 


