Formandens beretning feb. 2019, for 1. Glostrup Gruppe
Jeg må igen sige, at det er en fornøjelse at være formand for en så velfungerende spejdergruppe
og -bestyrelse. Stor tak til alle de uniformerede og forældre, der har ydet en stor indsats i
spejderarbejdet, til stor glæde og gavn for byens børn. Tak fordi I har lagt en stor del af jeres fritid i
gruppen, det er jer der har skabt dén succes gruppen er!
Bestyrelsen har i år lavet et nyt tiltag, for at få forældre til at hjælpe til med det praktiske
vedligeholdelsesarbejde i hytten. Vi har indført ”forældremandage”, som i sin enkelthed går ud på
at 4 mandage om året, mødes en fra bestyrelsen med forældre, som så under mødet løser nogle
praktiske ting, mens børnene laver spejderarbejde. Det er en super hyggelig måde at få løst
opgaverne på og forældrene er glade for at kunne yde en indsats på et belejligt tidspunkt.
Vi sluttede spejderåret inden sommerferien med et grillmøde for bestyrelse, ledere samt klan- og
roverspejdere. Det er en hyggelig måde at møde alle på, og sige tak for året der er gået.
Endnu engang startede vi spejderåret efter sommerferien i Byparken med et hyggeligt
gensynsmøde. Et stort antal spejdere, forældre og søskende mødte op, til trods for lidt småregn.
Pga. den tørre sommer, havde vi aflyst grillene og alle havde derfor tilberedt maden hjemmefra.
Det er rigtig hyggeligt at hilse på nye og gamle spejdere og deres familier efter sommerferien.
Juleafslutningen blev igen afholdt grenvis for spejdere, hvor nogle af grenene, med stor succes,
forsøgte sig med æbleskiver over bål.
Vi har indstillet en af vores gruppeledere, Jakob Bartholdy, til ”årets frivillig leder i Glostrup”, da
han har lagt utrolig meget af sin fritid og sin sjæl i gruppen gennem mange år. Vi må dog pænt
vente til slutningen af januar 2019, med at få at vide, om han bliver valgt til året frivillige leder.
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