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Jeg vil godt starte med at sige et kæmpe TAK til spejdere, forældre og ikke mindst ledere for igen i år at 
knokle på med det gode spejderarbejde og stærke fællesskab på trods af restriktioner osv. Det er en 
fornøjelse! 

I bestyrelsen har vi arbejdet videre med nogle af projekterne fra sidste år. Bl.a. er vi nået et stykke videre 
med det helt store projekt om at renovere vores spejderhytte eller bygge en helt ny hytte. Det er en stor 
beslutning – både praktisk og økonomisk, og det vigtigste er, at vi får så optimale rammer som muligt for 
det daglige spejderarbejde. Vi forventer at beslutningen kan træffes i løbet af foråret 2022. 

En ny del af udeområderne på Karpevænget er vores nye bålhytte, som allerede har givet gode rammer for 
spejderne. Selv bestyrelsen har haft glæde af den, da restriktionerne i januar betød, at vi skulle holde 
udendørs bestyrelsesmøde. Det var en kold og regnfuld januar-aften, så det var skønt at være i bålhytten. 
Kæmpe tak til alle jer, der har bidraget til at få projektet i mål! 

2021 har også bragt en ny gren til gruppen – Familiespejder, som er kommet rigtig godt i gang. Så herligt, at 
Birkegruppen også er attraktiv for forældre og de mindste spejdere. 

Gruppeturen var igen en stor fælles oplevelse. Turen gik til Arresø Centeret, hvor vi store som små fik lidt 
spejderliv ind under huden. Der var løb, opgaver, teltslagning, lejrhygge osv – alt, det gode, og en dejlig duft 
af bål i tøjet. 

I bestyrelsen arbejder vi fortsat med at løfte så mange praktiske opgaver fra lederne som muligt, så alle er 
velkomne med idéer eller med et par timer hist eller pist. Det kan f.eks. være med at lægge nogle timer til 
at søge fondsmidler til nye telte, eller bidrage til løbende vedligehold på hytten på hyttedagen her i 2022.  

Samarbejdet i bestyrelsen er en fornøjelse – tak til jer alle for bidrag til både de faste opgaver og alle 
adhoc-opgaverne. Også tak til vores hyttefar, Peter Fredskild, som sørger for alle de mange småting i det 
daglige. 

Den allervigtigste tak er dog til alle Birkegruppens ledere. Uden jeres frivillige indsats, ville vores børn og 
unge slet ikke have de mange skønne spejderoplevelser med i deres rygsæk. 

 

Birkerød, den 24. februar 2022 

Anne Mette Skovsen, bestyrelsesformand 


