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DAGSORDEN FOR
GRUPPERÅDSMØDET
Der afholdes grupperådsmøde - generalforsamling, i Bellahøj 21st Barking

Onsdag 2. marts kl. 18 – 20 på Herbergvejen 4.
Det er tid til at høre om de kommende planer for grenene, godkende budget
og regnskab og vælge bestyrelsesmedlemmer.
Grupperådet består af medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer
under 18 år og bestyrelsen, der alle har stemmeret. Aller der har interesse i
Bellahøj 21st Barking er, velkomne til at deltage, dog uden stemmeret.
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen, samt planer for det
kommende år.
Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
Behandling af indkommende forslag.
Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent.
Valg til bestyrelsen, bestyrelsesmedlemmer, ledere, unge, hvor  flere
genopstiller, samt suppleanter.
Valg af to repræsentanter til Korpsrådet.
Valg af 5 repræsentanter til Divisionsrådet.
Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden
i hænde senest 14 dage inden mødet. Forslagene skal være grupperådet i
hænde senest 1 uge inden mødet.
Der vil være aktivitet for minier og børn under mødet og under mødet, vil der
være et lille afbræk, hvor minierne viser deres seneste projekt frem.
På bestyrelses vegne
Helle Gammelgaard
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
Sidder her på årets første dag for at gøre status på året der er gået, og
hvordan er året så gået i Bellahøj 21st Barking?
Pulsespillet med opstart af en ny gren gik op og i august startede mikrogrenen
op. Årsagen var en lang venteliste med børn, som gerne ville være spejder.
Så da en mikroledelse på 1 leder og 9 assistenter stod klar, startede
mikrogrenen.
Det har betydet et medlemsantal på 136. Dette giver et grundlag for et rigtigt
godt spejderarbejde samt godt ”flow” mellem grenene.   
Det daglige arbejde i grenene er bestyrelsen blevet løbende informeret om
på møderne, og har ved deltagelse på fx gruppedag, forældremøder og
gruppetur oplevet en masse glade spejdere. Som forælder også gennem
egne børn efter et møde eller en tur.
Jeg har været på besøg, da lederne havde lederdag. Det gav et indblik,
hvordan gruppeledelsen arbejder med at udvikle B21B til en endnu bedre
gruppe at være i.
Der er etableret en hyttevagtordning af engageret forældre under Charlotte
Møllers ledelse. Arbejdet består i at tjekke hytten for bl.a. manglende
rengøring, defekte pære og rene håndklæder.
Efter deltagelse i et kursus i fundraising, har bestyrelsen nedsat et udvalg,
for at se på mulighederne for at søge diverse fonde til spejderarbejdet og til
hytten.
I den forbindelse blev der lavet nyt layout til brevpapir og Totempælen.
Dette udvalg resulterede i en ”ønskeliste” fra ledere og bestyrelse. Alt fra
køkkenskeer, over trillebør, trailer til nyt gulv er kommet på papir.
Økonomien har bestyrelsen set på løbende og der er blevet plads til at
opfylde nogle af ønskerne, fx raftelade, køkkensager og juletræskæde.
Der har været deltagelse på GLBDT GruppeLedelse
BestyrelsesDivisionsTurnering - i Absalons Division, med en delt 1. plads
og 3 gennembrændte trangiergryder som resultat. Skal gøres bedre næste
gang.
Bestyrelsen har, afhængig af behov og muligheder, været med til planlægning
og deltagelse i 2 arbejdsdage, gruppedag, juleafslutning og gruppetur.
Der har også været deltagelse på Divisionsrådsmøde, Korpsrådsmøde og
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BESTYRELSENS ÅRSBERETNING
kursus i Blåt Medlem.
Hyttevagtordningen, ønskeliste og konkrete behov har betydet, at hyttens
almene tilstand, bl.a. pga. defekt gulv og stort varmeforbrug, har været et
emne, som bestyrelsen har brugt meget tid på og skal bruge mere tid på i
fremtiden.
Et par af bestyrelses medlemmer er med i planlægning af den store fest
i forbindelse med 50’års jubilæum efter troppens jubilæumssommerlejre i
år - samarbejdet med gruppens engelske venskabsgruppe. Noget som hele
gruppen glæder sig til.
Ses der fremad, skal bestyrelsen bl.a. forsætte arbejdet med at forbedre
hytten, forhåbentlig byde nye leder og spejder velkommen og bakke op om
spejderarbejdet i gruppen.
Status må være, det er gået godt i Bellahøj 21st Barking. Vi er en gruppe i
udvikling og vi glæder os til det nye år.
På bestyrelses vegne
Helle Gammelgaard
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MIKROERNES ÅRSBERETNING
Mikroerne var et nystartet projekt, for at imødekomme ønsket om en start
fra 1 klasse, samt at få tømt vores venteliste.
Mikrogrenen blev ledermæssigt besat af en flok villige seniorer fra Sirius II.
Og vi har haft vores ugentlige møder igennem hele halvåret, på møderne
har vi beskæftiget os med introduktion til spejderarbejdet. Således har vi
lært om natur, færdsel i naturen, vi har også lært noget om spejderarbejdet
generelt samt spejderværdier. Senere i forløbet har vi lært noget om
førstehjælp og har også lært at arbejde med spejderdolken. Og sammen
med minilederne har vi været på en enormt sjov dagstur til Streyfhytten og
været på løb og lavet vores egen frokost.
Slutteligt i forløbet har vi lært og talt om spejderloven, samt lært det
grundlæggende om at bruge et kompas og andet i forbindelse med
orientering.
Og inden vi på gruppeturen afsluttede forløbet da ungerne blev minier,
nåede vi at snakke om kammeratskab og patruljearbejde. Vi ledere har
været rigtig glad for udfordringen.
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MIKROERNES PLANER 2011
Der er fra vinter 2011 ingen mikrogren da alle er rykket op til minier og det
pt. stadig er uvist hvovidt der efter sommerferien vil være en ny mikrogren,
er der umiddelbart ingen planer for 2011.

og Sarah
Malte (øverst)
ets
(nederst) på år
r.
gruppetu
Hatting
Foto: Morten
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MINIERNES ÅRSBERETNING
2010 var året hvor vi for alvor mærkede effekten af den store medlemstilgang gruppen har haft. Det store optag i 2008 og 2009 betød nemlig at vi
året igennem har haft en meget stor andel af ældre og erfarne spejdere
hvorfor vi har kunne sætte overliggeren for vores mødeaktiviteter forholdsvist højt. For eksempel har vi haft et yderst grundigt førstehjælpsforløb således at de nu kan håndtere mange af dagligdagens småskader. Vi har også
set vækst i lederstaben med tilføjelsen af Mie og Michala i andet halvår af
2010 hvor vi kom op på hele 6 ledere! Vi fik da også brug for lederkapaciteten i efteråret hvor opstarten af en mikrogren betød at vi har delt hytten
med 2 andre relativt store grene samt udlånt lidt lederkraft til mikroerne.
Turene har i år været velbesøgt, men ikke med fuld spejderdeltagelse
som vi ellers havde håbet. Tilgengæld har der været mange! 8 arrangementer og ture er det blevet til. Særligt tog vi som noget helt nyt afsted på
MUS-Lejr med de ældste spejdere hvilket var en (for lederne) udmattende
oplevelse, men også uhyre sjovt! Til forskel fra de sidste mange år var sommerlejren i 2010 kun med minierne og med en hytte til vores rådighed. En
luksus der gjorde turen dejligt afslappet så kræfterne kunne bruges på samvær og hygge i vores eget tempo. I efteråret stod den på oplevelser med
divisionen og en tur med det altid populære omvendte tema!
Mange tak for det forgangne år. Viser tilbage med glæde og smil på læben!
Med venlig spejderhilsen
Emil, Iben, Lisbeth, Michala, Mie og Morten
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MINIERNES PLANER
Minigrenen har aldrig været større! For første gang har vi haft mikroer der
skulle oprykkes til minier på gruppeturen, og der var mange af dem. Vi er
derfor rundt regnet 40 minier og med indlemmelsen af tidligere mikroleder
Jens i lederstaben er vi 7 ledere. Både lederne og minierne er derved blevet nærmest dobbelt så mange på bare 1 år. Derfor føler vi os desværre
nødsaget til at se tiden an inden vi tager flere spejdere ind, selvom der i
mange tilfælde er tale om venner til nuværende minier L
På den lyse side giver dette helt nye perspektiver for spejderarbejdet. Der
er visse stordriftsfordele som vi håber at kunne drage nytte af, hvilket burde
udmønte sig i en større grad af planlægning til glæde for spejderne. Derudover ser vi frem til eventuelle vandkampe hvor vores horder af spejdere vil
give de andre buksevand ;)
Årets arrangementer og mødeaktiviteter vil formentlig være præget af den
meget store andel af små spejdere. Således er det ikke forventet at vi tager
på MUS-lejr som sidste år, og besværlige forløb som førstehjælp er heller
ikke på paletten. Men fortvivl ikke da dette gøres for at give plads til denne
slags næste år hvor vores spejdere vil have fået en stærk basis udi basale
færdigheder. Her menes f.eks. knob o.lign. , men også erfaring med patruljearbejdet og spejdernes ’learning by doing’ tilgang til læring.
Vel mødt nye minier og gamle
Med venlig spejderhilsen
Emil, Iben, Lisbeth, Jens, Michala, Mie og Morten
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JUNIORERNES ÅRSBERETNING
Efter oprykningen i januar 2010, kunne juniorgrenen præstere 18
friske spejdere fordelt på 3 patruljer. I december 2009 opstillede vi i
gruppen en fælles målsætning om minimum 75% turdeltagelse. Ved på
grupperådsmødet 2010 at ændre kontingentet til at inkludere en spejdertur
pr. kvartal, håbede vi således at komme nærmere denne målsætning.
Det stod klart at det endvidere var meget vigtigt for lederne i god tid at
gøre opmærksom på spejderture og informere om, hvad der kan komme
til at foregå på den enkelte tur. Hvis man ser bort fra sommerlejren, som
desværre lå på et uheldigt tidspunkt (uge 28), er mødedeltagelsen for
juniorgrenen i hvert fald steget en betydelig grad – og vi kunne på årets
sidste juniortur i efteråret præstere at have 18 spejdere ud af 21 indmeldte
med. På trods af at vi kun har ført statistik med det i år, er det en positiv
udvikling som vi ser frem til fortsætter i samme retning.

Selvom statistikken kan fortælle, hvor mange procent af det daværende
antal indmeldte juniorer, der har deltaget på turene, er det stadig relevant at
alle ture, vi afholder har været vellykkede og givet ungerne gode oplevelser
og smag for spejderlivet. Og vi har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om,
at alle ture, vi har deltaget på i 2010 har været super oplevelser for både
ledere og juniorer!
Således har 2010 budt på flødebollekastemaskiner, Oak Citykørsel, sommerlejr-heik, en selvplanlagt juniortur og to fantastiske
divisionsarrangementer.
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JUNIORERNES ÅRSBERETNING
Men 2010 har ikke kun handlet om de fantastiske spejderture; selve
møderne har også været i særklasse. Vi har nemlig ikke blot lavet klassiske
spejderforløb som førstehjælp og orientering, men også en del anderledes
spejd. Vi har eksempelvis afholdt Spejdertalentet 2010, hvor vi skulle
finde frem til de mest fantastiske spejdertalenter i Bellahøj 21st Barkings
juniorgren. I samme åndedrag, fik vi også idéen til et Giro 413-forløb, hvor
konkurrence-spejd på et sjovt plan blev sat på prøve. Dette forløb blev
afholdt efter sommerferien for netop at veksle en smule mellem sjove og
seriøse spejderoplevelser og -færdigheder. Årets sidste juniorforløb blev
en kobling mellem krea-spejd og kommunikation på et simpelt niveau,
da juniorerne forsøgte sig som redaktører for deres eget spejderblad,
4-knobet.
Da gruppen i august måned opstartede mikrogrenen, stod det hurtigt klart
at der ville opstå nogle logistiske problemer på den fælles mødedag om
onsdagen. Dette skete ret hurtigt grundet vejromstændighederne og vi
besluttede derfor i efteråret at vi efter gruppeturen 2011 ville rykke vores
grens mødedag. Dette vil forhåbentligt vise sig at være et smart træk, da
vi således kan forlænge mødedagen med en halv time (således fungerer
det i de fleste juniorgrene i DDS) og samtidig vil få en del mere ro til
møderne. I takt med at vi til januar forventes at blive op til 30 spejderbørn,
vil det ligeledes blive en lettere opstart for de nye juniorer. Da vi rykker 15
spejdere op til Troppen og beholder 7, bliver det til gengæld en interessant
proces at finde de rette patruljeledere og –assistenter, da vi i forårets første
måneder forventer at opstarte en 4. patrulje.
På ledersiden har vi lavet en mindre rokade mellem Lene og jeg, Mathias,
således at jeg nu er grenleder og Lene er juniorassistent. Stefan har haft
travlt med et bachelorprojekt og en eksamen, så har derfor været mindre
aktiv fra oktober til december, men vender frygteligt tilbage i 2011. Amalie
har vist sig som en god og veldisciplineret lederkraft for grenen, så vi er alt
i alt godt kørende som det ser ud lige nu. Det skal dog siges, at vi går med
tanker om at skulle have en ny leder ind.
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JUNIORERNES PLANER
Tak for et fedt år!
Efter gruppeturen i januar har vi fået en stor flok juniorspejdere, så vi i dag
er 29 alt i alt. Dette har betydet at vi i år opstarter en ny patrulje og indleder
med at fokusere på patruljearbejde på de første møder med den nye flok.
Den nye patrulje kommer til at hedde Pumaer og med opstarten af en ny
patrulje, er det selvfølgelig nødvendigt at finde nye patruljeråb og lave en
ny stander. Vi har endvidere besluttet at Løver også skal forsøge sig med
et nyt råb. Foråret i 2011 vil komme til at koncentrere sig om klassiske
spejderfærdigheder og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at få juniorerne til
at holde gejsten og komme med på årets 5 vigtigste ture: vores egne
juniorture i forår og efterår, divisionens turnering i maj og træf i september
og mest af alt årets sommerlejr!
Vi har besluttet at sommerlejren for juniorerne i 2011 går mod Thurøbund
spejdercenter, der ligger på Fyn. Dette kommer til at foregå fra 4-10. juli,
og vi lover at det bliver en oplevelse uden lige. Centeret specialiserer sig
i søaktiviteter, så der bliver rig mulighed for at få dyppet tæerne og sejlet
rundt langs kysten. Derudover er der ryg mulighed for klassisk lejrarbejde,
rafteprojekter i vildskab og gåture i den skønne natur - det er ret sandsynligt
at vi sniger en lille heik ind i programmet en af dagene.
I efteråret håber vi at juniorerne har lært de mest basale
spejderfærdigheder og vi vil forsøge at holde nogle lidt mere kreative forløb,
der vil munde sig ud i at spejderne kommer til at planlægge en stor del af
deres egen efterårstur i oktober/november.
Selvom vi har lagt planerne for, hvad året kommer til at bringe os er det
dog ikke sikkert at det ender på helt sammen måde :) Vi er nemlig ret
gode til at improvisere sjove forløb ind, som passer i forhold til hvordan det
daglige spejderarbejde går - vi gør alt, hvad vi kan for at spejderne føler sig
udfordret, får nogle fede oplevelser og et godt kammeratskab.
Juniorlederne
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TROPPENS ÅRSBERETNING
Lederstaben har i 2010 bestået af Anna Bojsen, Jesper Bülow Nielsen og
Peter Jensen Paluszewski
Vi startede 2010 med at sende 5 spejdere op til Sirius II og modtage
8 spejdere fra juniorerne. Vi var dermed 17 spejdere, hvoraf 1 var på
efterskole, fordelt på 2 patruljer. Glenter med 10 spejdere og Høge med 7
spejdere.
Møderne i troppen og patruljerne
Tropsmøder
Tropsmøder holder vi en gang om måneden, den første tirsdag
i hver måned. Vi har bestræbt os på, at alle møder skal have en
udendørsaktivitet. Derudover starter alle tropsmøder med klarmelding og
en sang, og indeholder også en leg.
Året startede med den traditionsrige DITEVS turnering – forårets udfordring
om at blive den bedste patrulje i troppen, vinde æren og have sølvøksen
hængende i patruljelokalet de næste 2 år. Dette bar forårets møder også
tydeligt præg af med forskellige patruljekonkurrencer.
Patruljerne blev også forberedt på divisionsturneringen: orientering,
besnøringer, bål og havregrødskonkurrence
Troppen har også deltaget i de kvartalsvise fælles tropsmøder hos
divisionens grupper. Vi har således besøgt Brønshøj Husum og
LersøParkSpejderne, mens vi selv fik besøg i 4 kvartal til et fælles
tropsmøder med juletema.
Fremmødet til tropsmøderne har desværre været noget svingende. Af og til,
står der to-tre spejdere og skal gøre det ud for en patrulje. Det er både synd
og ærgerligt for dem som er kommet og for resten af os.
Patruljemøder
De to patruljer holder ugentlige møder uden tropsledelsens deltagelse.
Glenter om onsdagen og Høge om torsdagen. Patruljeleder og
patruljeassistent planlægger møderne med hjælp fra resten af patruljen og

- 13 -

TROPPENS ÅRSBERETNING
gennemfører selv møderne – en af grundtankerne i spejderarbejdet.
Begge patruljer fik ny patruljeleder og assistent i 2010. De har taget
udfordringen op, for det er en udfordring og lært hen ad vejen. Det har
bestemt ikke været lige nemt hele tiden og det har svinget noget for
patruljerne hvor meget de har fået planlagt. Men som året er gået er
patruljeleder og assistent blevet bedre og mere sikre og patruljerne er
vokset i sammenhold og som patrulje.
Radiserne:
Tropsledelsen understøtter patruljeleder og patruljeassistent ved behov.
Derudover mødes de fast i det der hedder Radisepatruljen. Her snakker vi
om hvordan det går, hvad der er gået godt og hvordan vi kommer videre
hvis der er eller har været problemer. Vi hjælper med planlægning af møder
og ture og tager selv ud og får oplevelser. Radiserne har således bl.a.
bowlet i Grøndal Centret og været på kanotur i Pinsen.
Ture:
Turene i 2010 har budt på både fantasi, klassisk spejderarbejde og
udfordringer. Gennemsnitligt har lidt over halvdelen af troppens spejdere
deltaget på turene. Det tal vil vi selvfølgelig gerne have til at stige og til at
være stabilt på omkring 75 % – eller flere.
Januar: Gruppetur med oprykning.
Februar: Tropstur i sne. Turen startede med et kort patruljeløb fra Allerød
st. til Hytten, og vi fandt ud af, at hverken is eller skumfiduser er så lette
at lave. Det meste af lørdagen gik med madkonkurrencen som er en
traditionsrig del af DITEVS, og søndag lærte alle at hejse flag – og binde
flagknob.
April: Landspatruljeturneringen blev desværre aflyst.
Maj: Divisionsturnering i filmfremstillingens tegn på Næsbycenteret. Begge
patruljer var fint repræsenteret og gjorde en god indsats. Det var ganske få
point der adskilte Glenter fra at have snuppet første pladsen fra Brønshøj
Husum.
Radisetur til Helge Å. Radiserne var i det dejligste vejr på kanotur i Pinsen.
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TROPPENS ÅRSBERETNING
Juni: DITEVS afslutning med klatring på klatrevæg og grill ved hytten.
Juli/August: Sommerlejr i England. En uge på lejr hvor vi bl.a. var på hejk,
fik klatret på klatrevæg, tilberedt pizza over bål, designet lejr t-shirts og
sovet ved siden af en løvepark. Og en uge med home hospitality hjemme
hos de engelske spejdere i Barking/Dagenham. To rigtig gode uger hvor
mange venskaber blev knyttet.
September: Tropstur der gik totalt i Ninja. Der var morgen Tai Chi ved
solopgang, grøn te, sushi, pandajagt og en prinsesse der skulle reddes fra
dragen i den mørke skov ved hjælp af spisepinde og skovsnegle.
Oktober: Plan kurser i efterårsferien, hvor rigtig mange storspejdere deltog.
Glenter var på patruljetur med halloween og smutringe tema.
November: Spejdertræf med BS og Bubber tema. Broncecirkler, træklatring
Snurre Snups søndagsklub med gæstebesøg af Bubbers badekar.
Juletur planlagt af seniorerne i Sirius II. Temaet var Narnia og spejderne fik
lov til at sove længe en af dagene.
Dette var en kort beskrivelse af vores spejderår i Troppen. Vil du vide mere,
så spørg os endelig.
Storspejderhilsner fra
Peter, Jesper og Anna
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TROPPENS PLANER
Da vi er så heldige at der rykker 12 spejdere op til troppen fra juniorerne i
år, opretter vi en ny patrulje: Ugler. Der kommer derfor i 2011 til at være 3
patruljer i Troppen. Det er spændende og udfordrende for alle. Med de nye
spejdere kommer vi til at være 28 spejdere i troppen i 2011.
Så mange spejdere og tre patruljer giver gode muligheder for at lave rigtig
tropsspejderarbejde, hvor spejderne arbejder selvstændigt i og med deres
patrulje. Dette ser vi frem til at dyrke og udvikle, så vi har levedygtige
patruljer langt ud i fremtiden.
Patruljerne skal støttes og hjælpes til at komme på patruljetur, allerhelst to
gange i løbet af 2011.
Respekten for vore materialer skal øges sammen med viden om
opbevaring og vedligeholdelse.
Årets sommerlejr er samtidig 50 års jubilæet for samarbejdet med vores
engelske venskabsgruppe. Uge 30 er vi på standlejr, jubilæumsfesten fejrer
vi på Holmen lørdag den 30. Juli og uge to (uge 31) bliver Home Hospitality
i København.
Det er planen fortsat at deltage i divisionens arrangementer,
spejderdivisionsturnering og spejdertræf og de kvartalsvise tropsmøder hos
de forskellige grupper i divisionen. Ligesom vi arbejder på at alle spejdere
kommer af sted på Plan i efterårsferien.
Og så skal 2011 selvfølgelig være fuld af leg, sjov og store oplevelser.
Vi glæder os til et nyt år
Peter, Jesper og Anna
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SIRIUS II ÅRSBERETNING
Året 2010 har båret præg af sjovt og kreativt spejderarbejde som den slags
Sirius II er gode til. Foråret bød os på en rystesammen-tur på Bavnen, hvor
vi fik taget os kærligt af de nyoprykkede i klanen. Her fik vi prøvet grænser
af og vist de nyoprykkede hvad spejd går ud på i klansammenhæng.
I maj måned havde klanledelsen arrangeret en Ven-tur for resten af
klanspejderne. Turen var lidt presset i budgettet og klanen skulle derfor
cykle til færgelejet som lå nær Vedbæk. Her skulle der handles ind da
råvarerne tilsyneladende var for dyre på Ven. Alle klanspejdere var overbeviste om, at de virkeligt skulle til Ven, men snart gik det op for dem, at de
var blevet taget ved næsen af deres kære klanledelse. Det viste sig at være
en alt for dyr oversejling til Ven og turen var derfor planlagt til at foregå i en
hytte ved Trørød.
Selvom turen ikke gik til Ven, holdt temaet sig stadig indenfor disse rammer.
Vi fik en fin “sejltur” af kaptajnen, fik hilst på Thyge og fik en hurtig rundvisning på øen.
Det endte med at blive en ganske oplevelsesrig tur, hvor et improviseret
fotoløb lørdag gav Sirius mulighed for at udfolde sine kunstneriske fotoevner over al måde.
Efter Ven-turen, var der lagt op til fokus på Sirius’ årlige indtægtsgivende
arrangement, Sirius Grand Prix. Et par sjak tog opgaven op om promovering af arrangementet og de generelle forberedelser. Desværre blev vi ramt
af Godthåbsrevyens arrangement og måtte rykke SGP til dagen før. Senere
blev vi opmærksomme på at et populært arrangement i en anden division
lå samtidig. At dette endte med at betyde en ringe deltagelse til SGP gjorde
dog ikke så meget, eftersom Sirius er meget gode til at give den gas til sine
egne fester :) Vi fik således et overskud i baren på ca. 1000 kr. Sidenhen
har vi selvfølgelig overvejet, hvordan vi kan forbedre dette arrangement til
at give større deltagelse og dermed også et større overskud. Mere herom
senere.
Hele 2010 har båret meget præg af planlægning i klanen, særligt Tømmerflådesommerlejren til Sverige krævede meget energi og planlægning. Den
indledende fase så vi i slutningen af januar og en måneds tid frem, mens
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SIRIUS II ÅRSBERETNING
maj, juni og juli krævede næsten alle klanspejderes deltagelse i sjakarbejde
vedrørende sommerlejren. Ambitionerne var høje, men arbejdsbyrden var
for nogle for megen og endte desværre med enkelte dele, der manglede
planlægning. Dog endte vi med at have en super succesfuld sommerlejr
under temaet Amazing Race, hvor de enkelte klanspejderes niveau i starten
blev delt op i 3 både psykisk og fysiske løb. Dette gav en god adspredelse
for de spejdere der manglede fysisk udfordring og dem, der hellere ville
have en stille og rolig hygge-tur med sjove poster. På tømmerflåderne sejlede vi samlet på to flåder ned langs Lagan og endte på en fremragende
lejrplads midt i ingenting. Alt i alt fik vi en masse fede oplevelser med hjem
og selvom vi havde set på hinanden hver eneste da i en hel uge, havde vi
intet imod at holde en lille velkommen-hjem-nu-skal-vi-rydde-op-og-vaskegrej-op -fest :)
For sådan er vi nu engang i Sirius, vi har det godt med hinanden og sætter
pris på den tid, vi kan få sammen.
I august måned meddelte den daværende klanledelse, bestående af Aya,
Emma, Jakob, Jens og Nathalie, at de ville stoppe og at klanen indenfor ca.
1 måned skulle beslutte sig for en ny klanledelse. Deres erfaringer fra deres tid i klanledelsen var at 5 personer simpelthen var for mange til at styre
en klan og tage beslutninger, hvilket endte med at klanen besluttede sig
for at have 1 klanleder og 2 klanassistenter. Nathalie meldte at hun gerne
ville fortsætte, men ingen andre meldte sig klar til at varetage opgaven at
stå ved hendes side. Dette resulterede i en anonym klanafstemning af alle
medlemmer i klanen, hvorfra der så ville blive spurgt ind til dem med flest
stemmer, om de havde mod på at træde ind i klanledelsen. Således endte
Kristian og Mathias i klanledelsen sammen med Nathalie.
Efteråret bød os dog på meget mere end en lille omstrukturering af klanledelsen. En række simple sjakprojekter blev startet op, hvilket var et resultat
af planlægningsræset før sommerlejren. Således blev der lavet Sirius -rekordbog, indledende forberedelser til juleturen for troppen og lidt forberedelse til SPARK2-kurset i efterårsferien.
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SIRIUS II ÅRSBERETNING
Hov, SPARK2, hvad var nu det for noget? Jo, det er et klankursus der
sætter fokus på klanudvikling og klansamarbejde. 2 år forinden havde
den daværende Sirius II haft god erfaring med samme kursus, hvorfor vi
ikke tøvede med at melde os til denne gang. Sirius II har i grunden et ret
godt samarbejde og mange aktive møder, men det betød skam ikke at vi
ikke havde noget at snakke om på kurset. Der blev i stor stil snakket kommunikation og forståelse af de andre klanmedlemmer ligesom de enkelte
klanroller også blev berørt. Vi forsøgte at definere selve klanens struktur og
væsen for at danne et billede af hvordan andre kan opfatte vores væremåde. I hovedtræk forsøgte vi at gøre det klart, hvad vi i Sirius II er gode til og
hvilke områder, vi kan forsøge at optimere. Dette er en række emner, som
vi præsenterede for resten af klanen, da vi kom hjem og vi er derfor mange
der til de daglige møder og ture forsøger at referere til de områder, vi snakkede om på kurset.
Efter kurset i efterårsferien, gik der ikke lang tid før vi måtte se fremad til
næste tur og sørge for at den ikke ville gå i vasken. Den tur, vi snakker om
her, er den årlige juletur for troppen, som Sirius har stået for i nogle år. Omkring en måned havde vi til at forberede turen, hvorfor vi hurtigt fik opdelt
klanen i en række sjak, der kunne forberede dele af turen. Temaet for juleturen var blevet bestemt til Jul i Narnia og traditionen tro, formåede Sirius II
at lave en ret syret tur som troppen måtte forsøge at leve sig ind i.
På den anden side af lygtepælen, eller rettere, på den anden side af juleturen, kunne klanen igen slappe lidt af og påbegynde simple sjakprojekter
som Sirius-sangbog, gave til Mikala (som har befundet sig i USA siden
sommerferien) og indledende undersøgelser ift. søgning til brandmyndighederne ved afholdelse af kollektiv-uge.
Året 2010 har budt os på en masse planlægning af fedt spejderabejde, vi
håber dog at vi for fremtiden bliver mere effektive til planlægningen, så det
ikke bliver for tungt at være Sirius-spejder i Bellahøj 21st Barking.
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SIRIUS II PLANER 2011
I 2011 fik vi desværre ikke nogle oprykkere fra troppen, så vi er ”bare”
de gamle tilbage. Det betyder dog ikke at vi skal dovne den, for allerede
i marts måned forsøger vi os med en kollektivuge som erstatning for den
klassiske rystesammen-tur. Denne uge bliver efterfulgt af af en fest for alle
vores spejdervenner, hvilket forhåbentligt ender med at blive et super arrangement, der kan skabe et godt overskud i klankassen, så sommerlejren
i 2011 måske bliver lidt billigere for alle mand. Allerede nu tegner det til at
blive en succesrig uge.
Sommerlejren for 2011 er endnu ikke fastplanlagt, men vi er pt. i dialog med
tropsledelsen om at finde den bedst mulige sommerlejr for os og englænderne, der er år kommer til Danmark for at fejre 50-års jubilæet. Hvordan
sommerlejren endeligt bliver stykker sammen og hvor den kommer til at
foregå ved vi endnu ikke helt konkret, men der er både snak om Gillastugen
og centerlejre i Danmark.
Til efteråret vil klanen igen forsøge at deltage på kursus, men der er stor
sandsynlighed for at vi denne gang springer over SPARK2, da der er tale
om stort set samme arrangement som i 2010. Til gengæld kan det være at
nogle er friske på Forlev Spejdercenter, som er mere individuelt orienteret der er endnu ikke andre alternativer, desværre.
I november måned afholdes SeniorTræf og vi håber denne gang at nå tilmeldingen (det nåede vi nemlig ikke sidste år).
Hvad 2011 ellers bringer af Sirius-overraskelser må I vente med at læse til
næste år, men vi lover at der nok kommer til at ske en hel masse :)
Klanledelsen
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GRUPPENS BERETNING 2010
Det forgangne år var fuld af overraskelser og interessante begivenheder.
På lederfronten har vi været så heldige at få ind til flere helt nye mennesker
ind.
Internt har vi haft en kæmpe overraskelse i form af en splinterny (og
midlertidig) mikrogren, hvor en større flok klanspejdere trådte i karakter og
valgte at drive mikrogrenen. Det var et super initiativ.
En anden overraskelse i forbindelse med mikrogrenen var den pludselige
medlemsstigning. På gruppeudviklingsweekenden i marts forsøgte vi at
sætte os mål for de næste 5 år, og en af de mål vi satte os var at have 100
spejdere (medlemmer der ikke er ledere) i gruppen. At tage ca. 30 mikroer
ind i august bragte os faktisk op på dette mål, med alle de glæder og
udfordringer det indebar.
2010 bragte en håndfuld ledere på lederkursus på Gurredam. Nogen
prøvede at spise naturen. Andre arbejdede med formidlingsteknik og så
videre.
Senere på 2010 afholdt vi 12-timers førstehjælpskursus for en stor
gruppe ledere og seniorer.
Der blev afholdt gruppens traditionelle fællesarrangementer,
nemlig Gruppeturen i januar samt Gruppedagen (tidligere kendt som
Familiedag) i august. I navneskiftet lå ikke et ønske om at blive fri fra
familierne, men et ønske om at få spejdere, der er så gamle, at de ikke
længere vil tage deres familie med til spejder, til at deltage. Generelt var
dagen en success, men vi håber på endnu bedre deltagelse fra både junior
og trop i 2011.
Intet lige år uden en divisionsturnering for ledere og bestyrelser. På
trods af flot deltagelse og en kæmpe indsats fra både lederne og
bestyrelsen, fik vi desværre ikke pokalen for førstepladsen med hjem
igen. En nærmere beskrivelse af turen og prøvelserne blev bragt
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GRUPPENS BERETNING 2010
i efterårsnummeret af Totempælen. Som i øvrigt fik ny redaktør og blev
iklædt „nye klæder“ i 2010. Vi håber, at I nyder det nye design.
I 2010 nåede vi også et par sociale arrangementer for klanen og lederne.
En stor del af ledergruppen og et par Siriusser  var ude og lege filmskabere
i august, og mange deltog i Godthåbsrevyens arrangement i juni.
Alt i alt har 2010 været et år fuld af nye spændende ting, som gør udsigten
til 2011 temmelig spændende.

Bestyrelse og seniorer var mødt talstærkt op på
GruppeLederDivisionsTurneringen (GLBDT) 2010.
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GRUPPENS PLANER 2011
2011 kommer til at byde på nye udfordringer. Nye opgaver. Nye løsninger.
En fortsat lederuddannelse er vigtig, ligeså en fortsat rekruttering af nyt
blod til alle ledelserne. Vi skal have fundet ud af fremtidige planer for en
eventuel mikrogren.
Der er tegn i sol og måne på, at 2011 kommer til at byde på en
gruppe der er mere involveret i lokalområdet. Vi vil også arbejde på at
få endnu bedre kontakt til spejderforældrene, da vi relativt ofte står
og mangler handy-mænd og -kvinder til opgaver omkring hytten eller ude
i grenene.
I 2011 er det også 50 år siden vi startede vores samarbejde med vores
engelske venskabsgruppe. Det skal fejres, dels med et brag af en
sommerlejr for troppen, men også med en jubilæumsfest for medlemmer af
gruppen og alle der tidligere har deltaget i englænderlejre.
Starten af 2011 vil også byde på en ny folkeoplysningslov. En
lovændring som kan komme til at koste dyrt for lokaletilskud og tilskud til
leje af fremmede hytter. Vi er opmærksomme på eventuelle konsekvenser,
følger udviklingen og forsøger at råbe relevante politikere op om det.
Foruden vores 2 gruppeudviklingsarrangementer, hvor lederne og de
mange interesserede seniorer arbejder med visioner og konkrete, aktuelle
udfordringer for gruppen, vil vi i 2011 også forsøge at afholde kurser og
arrangementer der gør os alle endnu klogere. På børn, på
spejder, på... helst lige hvad de gerne vil vide mere om!
Appreciative inquiry, eller anerkendende ledelse, er et af de nye hotte
begreber, også i spejderledelse. Forhåbentlig kan vi i 2011 begynde
at anvende teknikker herfra til ikke bare at være problemfri og
middelmådige, men sprudlende og supergode.
Lad os se at få fart på 2011!
Spejderhilsner
Iben og Sune
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
2009
T. KR.

23,7
23,1
18,2
19,2
0,0
0,0
1,2
2,5
87,9

16,7
22,8
32,2
23,8
0,0
0,0
0,0
0,0
8,8
104,3

38,3
-2,7
40,1
-25,2
36,0
11,4
11,2
109,1

REGNSKAB
2010

BUDGET
2010

BUDGET
2011

KR.

T. KR.

T. KR.

152.691,00

115,0

180,0

87.346,45

75,0

65,0

37.564,00

37,5

36,8

4.977,00
42.358,00

0,0
42,3

0,0
52,9

KR.
INDTÆGTER
Medlemskontingent
Mini
Junior
Spejder
Sirius II
Mikro
Kilak
Bell Bar
Ledere m.v.
I alt
Deltagerbetaling til ture og
lejre:
Mini
Junior
Spejder
Sirius
Mikro
Kilak
Bell Bar
Ledere/hjælpere m.v.
Fællesture
I alt
Offentlige tilskud:
Deltagertilskud
Regulering foregående år
Driftstilskud (egen hytte)
Regulering foregående år
Hyttelejer (week-end & lejre)
Regulering foregående år
Kursustilskud
I alt

42.150,00
31.201,00
28.950,00
27.890,00
16.500,00
1.125,00
1.650,00
3.225,00

10.300,00
7.275,00
37.200,00
24.921,45
0,00
0,00
0,00
0,00
7.650,00

9.140,25

5,0

0,0

40.193,00

40,2

37,5

21.867,00

15,0

9,0

33.837,52

12,0

12,0

152,0

148,2

189.936,77

Side 1
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
2009
T. KR.

REGNSKAB
2010

BUDGET
2010

BUDGET
2011

KR.

T. KR.

T. KR.

3.61

0.1

0.1

2.000,00

2,0

2,0

0,00

0,0

0,0

2.000,00

2,0

2,0

431.977,83

344,1

395,3

KR.

0.1

Renter

0.0
0.0
0,0

Diverse:
Skippers Fond
Fondsansøgninger
I alt

301,4 INDTÆGTER I ALT

Side 2
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
2009
T.KR.

KR.

26,7
8,6

UDGIFTER
Korpskontingent
Divisionskontingent

3,6
0,7
3,6
1,7
0,0
0,0
0,0
0,1
1,8
6,9
18,4

Møder/materialer:
Mini
Junior
Spejder
Sirius
Mikro
Kilak
Bell Bar
Bellahøj Show Team
Forældre
Fællesmøder
I alt

4.858,39
2.879,75
3.473,57
1.034,80
1.125,40
0,00
0,00
-608,00
2.723,65
3.429,85

19,5
27,0
32,1
25,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9,3
113,6

Ture & lejre:
Mini
Junior
Spejder
Sirius
Mikro
Kilak
Bell Bar
Ledere/hjælpere m.v.
Fællesture
I alt

16.532,92
13.479,19
44.732,13
35.268,86
392,95
0,00
0,00
0,00
10.249,63

0,0
3,5
22,6
1,8
3,0
0,8
0,7

REGNSKAB
2010
KR.

BUDGET
2010
T.KR.

BUDGET
2011
T.KR.

33.563,10
10.140,00

27,0
9,0

42,0
13,0

18.917,41

3,0
3,0
3,5
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
8,0
21,5

3,5
3,5
3,5
2,0
1,5
0,0
0,0
0,0
3,0
5,0
22,0

19,0
20,0
35,0
22,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16,0
112,0

120.655,68

15,0
20,0
25,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
90,0

Englændersommerlejr

10.00.,00

10.0

10.0

Lederarrangementer
Kurser

7.129,10
45.651,35

3,0
20,0

5,0
20,0

888,75
4.362,00
2.629,95
261,60

2,0
3,5
2,0
1,0

2,0
7,0
3,0
1,0

Totempælen
Porto
Administration/gebyrer
Gaver

Side 3
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
2009
T.KR.
71,1

KR.

0,6
1,0
5,5
12,8
17,5
8,6
15,2
2,0
2,2
65,4

Leje af fremmede hytter
Lokaleudgifter vedr. egen hytte:
Leje
Skatter
Vand & Renovation
Forsikringer
Vedligeholdelse
Rengøring
Varme & Lys (El)
Telefon/IT
Diverse
I alt

14,5

Materielindkøb (telte o.lign.)

350,8

REGNSKAB
2010
KR.

BUDGET
2010
T.KR.

BUDGET
2011
T.KR.

63.526,95

40,0

50,0

109.695,59

0,6
1,0
6,0
13,0
15,0
17,0
20,0
2,0
2,0
76,6

0,6
1,0
6,0
16,0
20,0
17,0
25,0
2,0
5,0
92,6

2.203,00

15,0

15,0

429.624,48

320,6

394,6

625,00
455,42
4.366,18
14.311,50
45.235,48
8.735,47
25.117,01
2.072,65
8.776,88

UDGIFTER I ALT

Side 4
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
STATUS PR. 1. JANUAR 2011
2009
T.KR.

REGNSKAB
2010
KR.

KR.

BUDGET
2010
T.KR.

BUDGET
2011
T.KR.

50,6

66,6

AKTIVER
5,4

Kassebeholdning

8,3

Girokonto

7,3

785,00
9.974,90

Nordea, Checkkonto

17.599,41

21,9

Nordea, PlusKonto

12383,68

-6,0

Vedrører Skippers fond

-4450,51

11,1

Tilgodehavende, kontingent m.v.

3,0

Inventar og materiel

0,0

Hytte & Grund

51,0

7.933,17
27.320,00
3.000,00
1,00

AKTIVER I ALT

66.613,48

PASSIVER
0,3

Forudbetalinger/skyldige omk.

13.625,00

Gruppens formue:
100,0
301,4
-350,7
51,0

Saldo ved årets
begyndelse
Årets resultat:
Indtægter
Udgifter

50.635,13
431.977,83
-429.624,48

PASSIVER I ALT

Side 5
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344,1

395,3

52.988,48

-320,6

-394,6

66.613,48

74,1

67,3

RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
2009
T.kr.

Regnskab
2010
kr.

Budget
2010
T.kr.

Budget
2011
T.kr.

14,2

15,2

SKIPPERS FOND
Saldo ved årets begyndelse

15.738,97

15,7

0,6

Renter

515,54

0,5

0,5

-0,1

Depotgebyr

-50,00

-0,2

-0,1

0,0

Tilskud til gruppen

-2.000,00

-2,0

-2,0

15,7

I alt

14.204,51

14,0

12,6

Obligationsbeholdning:
5%

Danske Statslån, nom. Kr. 10.000,00
sat til anskaffelsespris

9.754,00

Indestående på konto

4.450,51

I alt

14.204,51

Side 6
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RESULTATOPGØRELSE 2010
SAMT BUDGET 2011
Brønshøj, d. Januar 2010			
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Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
				
				
				
Leder i bestyrelsen
Leder i bestyrelsen
				
				
				
Leder i bestyrelsen
Leder i bestyrelsen
				
				
				
Ung i bestyrelsen
Ung i bestyrelsen
				
				
				
Ung i bestyrelsen
Ung i bestyrelsen
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Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Leder i bestyrelsen

Leder i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

Ung i bestyrelsen

REVISIONSPÅTEGNING
Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret
resultatopgørelse og balance - både for gruppen og Skippers Fond.
				
I forbindelse med min revision har jeg gennemgået gruppens bogføring,
ligesom jeg har kontrolleret, at kasse-, bank- og girobeholdningerne er til
stede, og at den opførte gæld til pengeinstitut og kreditforening er opført i
overensstemmelse med oplysninger fra disse.
				
Min revision omfatter såvel den rent regnskabsmæssige
kontrol af gruppens regnskab som sammenhængen med de fra
Folkeoplysningssekretariatet modtagne tilskud.
				
Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps’
revisionsinstruks.			
				
						
								Revisor
				
				
Godkendt på grupperådsmødet d. 			
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