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ppen

5/3
kl. 13
Bellaspejd 2017
Kom med din spejder på orienteringsløb i Brønshøj. De har selv lavet det – og
glæder sig vældigt til at tage dig med ud i nærområdet! Kom også og hør
om Spejdernes Lejr 2017, visioner i gruppen og hvor tæt vi er på at få en ny
hytte.
Det hele starter på Rytterskolen kl. 13, hvorfra forældre og spejdere tager
på gren-opdelte løb i nærområdet. Fra kl. 14 åbner Vandrehjemmet op
for en række boder, hvor både forældre og spejdere kan høre om hvad
der rører sig i gruppen. Samtidig kan man – med en kop kaffe, te eller
varm kakao i hånden – debatere gruppens økonomi, grenenes fokus i
spejderarbejdet og visionerne for gruppelivet i Bellahøj 21st Barking.
Som afslutning på nogle livlige timer i det fri, afholder vi fra kl. 15-17
årets grupperådsmøde for forældre og spejdere over 15 år. De
yngste spejdere får samtidig muligheden for at hygge indendørs på
Rytterskolen.

ederne fra
ne?

Vi håber at se en masse engagerede spejdere og
forældre til BellaSpejd 2017 – og melder I jer til på
b21b.dk/bellaspejd2017 inden d. 27. februar, kan vi garantere at
der er nok mærker, kaffe, te og varm kakao til alle :)
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Grupperådsmøde d. 5/3
Hermed indkaldes der til Bellahøj 21st Barking’s årlig grupperådsmøde –
generalforsamling – der afholdes i forlængelse af BellaSpejd.
Søndag d. 5. marts 2017 kl. 15 – 17
Vandrehjem Bellahøj, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj – spisestuen
Grupperådet består af medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer
under 18 år og bestyrelsen.
Det er her lederne og bestyrelsen fortæller om året der er gået, fremlægger
udviklingsplaner og gruppens økonomi gennemgås.
Der skal vælges bestyrelsesmedlemmer; civile, ledere og unge, samt gruppens
repræsentanter til Korps- og Divisionsråd, der er genvalg og nyvalg på flere
poster. Status på Spejderhus og Lege- og Læringscirkler vil også blive fremlagt.
Under mødet vil der være aktiviteter for spejdere og søskende ved Rytterskolen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2016 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid. Herunder gruppens
udviklingsplaner for 2017
6. Vedtagelse af budget for 2017, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg til bestyrelsen; ledere, mindst en gruppeleder, unge, civile
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af B21B’s to repræsentanter til Korpsrådet
10. Valg af B21B’s fem repræsentanter til Divisionsrådet
11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
12. Evt.
Ved dette grupperådsmøde skal der vælges ny kasserer. En situation som
gruppen ikke har været i de sidste 28 år.
Er du interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet i B21B, Divisionsråd og
Korpsråd, er du velkommen til at kontakte Gl Iben Bruun-Aamondt (tlf. 22 76 86
63) eller BSF Helle Gammelgaard (tlf. 21 60 88 41).
Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i
hænde senest 14 dage før mødet. Forslagene skal være Grupperådet i hænde
senest 1 uge inden mødet.
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Forslag
Bellahøj 21st Barking’s bestyrelse stiller hermed følgende forslag til afstemning på
Grupperådsmøde 5. marts 2017.
Valgperioden for BSF / bestyrelsesformand vil for kommende periode være 1 år.
Valgperioden for GK / gruppekasserer vil for kommende periode være 2 år.
En valgperiode for BSF og GK er efter korpsets love 2 år. Der skal ved dette
Grupperådsmøde vælges BSF og GK. For at sikre at der ikke i fremtiden skal
vælges formand og kassere samme år, foreslår vi en kortere valgperiode for
formanden. Kasseren vælges for 2 år, da der er brug for tid og ro til at ”komme ind
i opgaverne”
Spejder hilsen
B21B’ Bestyrelse
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DDS Forkortelser og udtryk
Ved kommende grupperådsmøde vil der være forældre, der ikke tidligere har deltaget og
derfor til tider vil være lidt fortabt i forkortelser og udtryk. Derfor denne korte beskrivelse
af Det Danske Spejderkorps’ opbygning, et par faktabokse og en liste over de mest
brugte forkortelser.

Om Divisionen
Hver division har et divisonsråd,
der er divisionens øverste
myndighed, som mødes hvert
år i marts. Det består af 5
repræsentanter fra hver gruppe
og en divisionsledelse.
Her vælges divisionsledelsen
/ 6 medlemmer, der har
ansvaret for at planlægge
og lede divisionsarbejdet
i overensstemmelse med
DDSs formål, arbejdsgrundlag
og værdier, fx også støtter
grupperne, divisions økonomi
og sikre af der afholdes
arrangementer for grupperne.

Om DDS
DDS har et korpsråd der er
korpsets øverste myndighed,
som mødes til korpsrådsmøde –
KRM – hvert efterår.
Ud fra 2/3 dels-princippet vælges
her en korpsledelse bestående
af 12 personer, der varetager
ledelsen af korpset og bl.a. har
ansvaret for at det pædagogiske,
administrative og økonomiske
arbejde og at korpsets love og
retningslinjer overholdes.
Korpsrådet består af 2
repræsentanter fra hver
gruppe og divisionerne samt
korpsledelsen.

Om gruppen
En gruppe har et grupperåd, der består af forældre til medlemmer
under 18, medlemmer der er fyldt 15 og bestyrelsen. På det årlige
grupperådsmøde vælger grupperådet medlemmer til gruppebestyrelsen,
der skal består af min. 6 medlemmer / civile, ledere og unge.
Bestyrelsen har ansvaret for at gruppen ledes i overensstemmelse med
DDS’ formål, arbejdsgrundlag, love og værdier, ansvar for økonomi,
udviklingsplaner, at gruppen er “kørende”.
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DDS Forkortelser og udtryk
Det Danske Spejderkorps
ca. 28.500 medlemmer

Divisioner - 35 på landsplan
Absalon Division

Grupper - ca. 400
Bellahøj 21st Barking

Grene hos B21B
Mikro: 1. klasse
Mini: 2.-3. klasse
Junior: 4.-5. klasse
Trop: 6.-9. klasse
Senior: 16 – ca. 23 år
BOB: ca. 23+

Om grenene
Hos mikro og mini-grenen introduceres
patruljesystemet og hos junior og trop
arbejdes der fokuseret med patruljeledere og
-assistenter i patruljerne. Seniorerne og BOB
er der både klan og sjak-arbejde.
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DDS Forkortelser og udtryk
Gruppen bruger ofte følgende forkortelser

Bestyrelsesformand
Gruppekasserer
Bestyrelsesmedlem
Ung i bestyrelsen
Leder i bestyrelsen
Søkyndigt medlem
Korpsrådsmedlem/-ung

BSF
GK
BSM
BSMU
BSML
SØK
KRMB/KRMU

Gruppeleder
Gruppeassistent
Gruppehjælper
Afdelingsleder
Afdelingsassistent
Patruljeleder, -assistent
Bellahøj Old Boys ( & piger)

GL
GA
GH
AFDL
AFDA
PL/PA
BOB

Divisionen bruger ofte følgende forkortelser

Divisionskasserer
Divisionschef
Divisionsledelsesmedlem
Divisionens korpsrådsmedlem
Divisionsrådsmedlem/-ung

DK
DC
DLM
DKRM
DRM/DRMU

Korpset bruger ofte følgende forkortelser:

Korpsledelsen
Korpsledelsens forretningsudvalg

KOL
KOLFU
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GL Beretning
i begyndelsen af 2016 havde Bellahøj udskiftning på gruppelederposten,
hvor Peter Paluszewski afløste Peter Falk i team med Iben. Peter P. har selv
været spejder i gruppen, og har også være minileder, klanleder og tropsleder.
Overgangen og indkøring af Peter til Bellahøjs mange arrangementer og
processer er gået rigtig godt.
Som nævnt i planerne for dette år, har 2016 ikke budt på de helt store logistiske
udfordringer, hvilket har givet noget ro til at opbygge et fælles overblik over
Bellahøjs årshjul af arrangementer og aktiviteter.
Bellahøj har i det forgangne år markeret sig lokalt ved igen at arrangere Fastelavn
på Brønshøj Torv i februar, som altid med mange glade deltagere, store som små.
Desuden har vi deltaget i Lys på Vandtårnet i december, her blev lavet popcorn
over bål med stor succes. Som noget nyt overnattede en lille gruppe ledere,
spejdere og forældre på Brønshøj Torv i maj, i forbindelse med DDS’ nyt tiltag
Sove ude dag. Det var en hyggelig aften med fællesspisning, men måske lidt
meget larm fra vejene og de forbipasserende ved Torvet.
I årets løb har vi bl.a. holdt ledersamtaler med minigrenen og juniorgrenen,
og afholdt ledertur i marts. Lederturen indeholdt lige dele friluftsliv og
ledelsesinspiration, der blev overnattet i shelter og lavet mad over bål, men
også diskuteret hvad der skal til for at skabe gode spejderture. Desuden har
ledergruppen hen over året arbejdet med materiel, f.eks. telte, økser og andet
grej. Det skal jo helst være ved hånden, uden at Rytterskolen bliver fyldt op med
det, og det lykkedes at finde en løsning på den årlige Materialedag i september.
Nu er det meste så oplagret på Pilegården, og kun lidt til hverdagsbrug står på
Rytterskolen, hvor vi alligevel ikke må tænde bål, og derfor ikke skal bruge økser
og save.
I august var hele gruppen afsted på den efterhånden traditionsrige Gruppetur, og
i efteråret blev der taget hul på opgaven med at få de forventede 100+ deltagere
fra Bellahøj med til Spejdernes Lejr 2017. I første omgang er der forhåndstilmeldt
og bestilt rafter.
GLerne påbegyndte i 2016 DDS’ kursusrække Ledelseskursus, vi var på modul
1 i oktober, hvor vi fik gode redskaber med hjem til at udvikle ledergruppen og
spejderarbejdet i Bellahøj. Det bliver spændende at starte til foråret, og endnu
mere spændende at komme afsted på modul 2.
I november samlede vi ledere og bestyrelse til Visionsdag. Der har tidligere været
afholdt lignende arrangementer, hvor vi får sat ord på gode udviklingsmål for det
kommende år, og taler om hvad der kører godt og hvad der kan ændres. Der
er bare gået nogle år siden sidst, primært på grund af Bellahøjs udfordring på
hyttefronten, der som bekendt indebar flytning fra den gamle hytte til Rytterskolen
og Pilegården sidste vinter.
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GL Planer
I det kommende år vil GLerne have fokus på det videre arbejde med
ledergruppen, sådan som det også fremgår af gruppens udviklingsplaner (se
andetsteds i bladet).
Blandt andet vil vi bruge noget tid på det på vores årlige Ledertur i marts-april.
Men der skal også være tid til at dyrke friluftslivet sammen, det er vigtigt for
sammenholdet i ledergruppen, på tværs af grenene. Derudover fortsætter vi med
ledersamtaler både med lederteams og enkelte ledere, både for at finde ud af,
om lederne har det godt, og om der bliver lavet godt spejderarbejde for vores
spejdere.
GLerne er også involveret i eksterne arrangementer, oftest i samarbejde med
Bestyrelsen, herunder Fastelavn på Torvet, som er i støbeskeen her i januar, og
internt er der også en enkelt GL at finde i det allerede nedsatte Gruppetursudvalg
for 2017.
Det helt store programpunkt for alle bliver selvfølgelig Spejdernes Lejr - og nøj
hvor vi glæder os. For GLerne bliver det en opgave at koordinere alle grenene, så
vi kan blive enige om hvem der laver mad og hugger brænde hvornår. Og hvordan
vi kommer derned (og hjem), hvordan lejrpladsen skal indrettes, og meget mere.
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Bestyrelsens beretning
År tilbage nævnte jeg de blå mapper jeg har stående med B21B på ryggen. De
er udvidet, hvilket mapperne på computeren også er. Bellahøj 21st Barking er
en gruppe med stor aktivitet. Det er kun muligt, da B21B har en stor gruppe af
frivillige ledere, der gør et kæmpe stykke arbejde i det daglige med at planlægge
og afholde møder og ture, de udvikler sig ved at tage på kurser eller selv lave
kurser, nogen er aktive i divisionen eller i korpset og i bestyrelsen.
Forældre der frivilligt stiller op som hyttevagter, hytteudvalget, juletræsudvalg og i
bestyrelsen gør også stor forskel, og det kan ikke fungere uden denne opbakning.
Og ikke mindst at der er forældre, der vil give deres børn en fantastisk oplevelse
og tilmelder dem til spejder.
Bestyrelsen har haft 7 bestyrelsesmøder. Her har vi løbende hørt om arbejdet i
grenene. Det har været muligt at spørge ind til aktiviteterne i grenene. Det har
været på disse møder vi har sagt ja eller nej til større indkøb af materialer, da der
hver gang har været en opdateret status på gruppens regnskab. Vi har også,
efter oplæg fra Gl’erne Peter og Iben, taget beslutning om at gruppen dette år
giver et stort tilskud til den kommende sommerlejr Lejer2017.
Mødet i marts indholdet også en
punkt vedr. Divisionsrådet. Her
havde vi en snak om divisionens
økonomi, planer for fremtiden og
valg af kandidater, så gruppens
5 valgte repræsenter var godt
forberedt på mødet.
I november var det
korpsrådsmøde der var på
dagsorden. Vi sendte 2 med
stemmeret og 3 med uden
afsted og de fremlagde
lovforslag og kandidaterne, så
de kunne stemme på gruppens
vegne.
Efteråret bød på en visionsdag
for gruppens ledere og
bestyrelse. En hyggelig dag
med mange ideer. Nogen mere
flyvske end andre, men efter
et par timer blev grundlaget
for oplæg til gruppens
udviklingsplaner lagt og vi fik
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Bestyrelsens beretning
pejlet os ind på, hvad gruppen vil arbejde med her og nu og på sigt.
Frokost denne dag var svær at rejse sig fra. En stor tak skal lyde til Sven Ole
fra Rosenkildes, der uden beregning levede en super lækker frokost buffet, der
desværre lægger et pres på kommende madhold.
Hytteudvalgt har løbende orienteret bestyrelsen om status. Der har været snakket
om, hvordan vi arbejder på at imødekomme Brønshøj Parcelforening kritik,
informeret om møder og beslutninger.
Bestyrelsen har gennem året også være med til gruppetur, planlægge fastelavn
på Brønshøj Torv og juleafslutningen.
Desværre har vi også mistet Birgitte, gruppens kasserer gennem 28 år.
Jeg blev ringet op af Jakob onsdag morgen d. 14. december med den sørgelige
besked at Birgitte var afgået ved døden. Mandag aften havde jeg været forbi og
her var Birgitte glad. Hun havde leget lidt med det nye medlemssystem og var
klar til kursus. Glædede sig til at kontingentopkrævningen, kunne være en del af
systemet og var ked af hun ikke kunne være med til juleafslutningen. Men Birgitte
havde valgt at deltage i kursus, da det ville være til gruppens bedste. Gruppens
ve og vel stod altid højt hos Birgitte og spejderne kom i mange sammenhænge
i første række. Birgitte vil blive savnet, hendes små sedler ved møderne med
spørgsmål om brug af penge, ind- og udmeldte spejdere, hendes smil og små
kommentarer om at den elektroniske udvikling til tider gik lidt for stærkt og hendes
store viden om gruppens historie gennem årene. Birgitte deltog ved alle møder
og altid forberedt til møderne. Jeg har fundet 1 møde, hvor Birgitte ikke var til
gennem nu 8 år.
Ære være hendes minde.
Over julen havde jeg kontakt til Paul Erik Sørensen, der med kort betænkningstid
sagde ja til at hjælpe som midlertidig kasserer. Paul Erik har været
gruppekasserer og divisionskasserer gennem en del år, så han kender lidt til
arbejdet. Der har dog været en del udfordringer og stadig er.
Denne situation har også givet stof til eftertanke, der er procedurer der skal
indføres i fremtiden, ændres og hvad fungerer godt.

- 14 -

Bestyrelsens planer
I det kommende år vil forældre blive forsøgt inddraget mere i forskellige
sammenhæng. Det være kørsel på ture, hjælpe med udlevering boller og varm
chokolade til fastelavn på Brønshøj Torv, eller med som ekstern underviser
i førstehjælp, madhygiejne eller til hjælp af bygning Oak City Rally biler
(sæbekassebiler).
For at sikre gruppen en god økonomi vil vi fortsætte med salg af juletræ og DHLstafetten. Dette er to arrangementer, med pæn fortjeneste i forhold til indsats.
Bestyrelsen, ledere og medlemmer skal lære at bruge det nye medlemssystem
Medlemsservice, som korpset overgik til 9. jan. Fortsat et system som har
forbindelse til vores hjemmeside, så tilmeldinger og betaling kan ske via denne.
Dette system vil også blive brugt til regnskab og opkrævning af kontingent i
fremtiden.
Da byggeriet af vores Spejderhus skal påbegyndes, skal vi færdiggøre gruppens
brugerspecifikationer til huset og invitere til 1. spadestik.
Gruppens nye kasserer skal begynde, sammen med evt. genvalgte og nyvalgte
civile, ledere og unge et nyt år i bestyrelsen.
På bestyrelsens vegne
Helle Gammelgaard - formand

- 15 -

Mikroernes beretning
Året 2016 har som hvert
år indeholdt sommerens
generationsskifte i mikrogrenen,
omkring Gruppeturen i august,
hvor 18 store mikroer blev
minier, og en ny gruppe mikroer
begyndte deres spejderliv
på Rytterskolen ugen efter.
Sommerlejren gik til det
naturskønne Arresøcenteret ved
Auderød, hvor vi var på centerlejr
med gruppens minier.
Der blev holdt forældremøde
i starten af september, for at
orientere om spejderstart.
I forbindelse med
tilrettelæggelsen af det
nuværende mikroforløb (20162017) tænkte ledergruppen
lidt nyt. Dels har vi lagt lidt om
hvad angår forløbet af ture for
mikroerne. Fra 2016 havde vi
ikke længere mulighed for at
overnatte med mikroerne i vores
egen hytte - før holdt vi altid
en Sviptur med 1 overnatning i
oktober-november for at tage hul på den del af spejder. Denne gang valgte vi at
udskyde weekendture til foråret, og har udfyldt vinteren med 2 endags-udflugter.
Dels har lederne - på forsøgsbasis i år - navngivet mikroernes første patruljer på
forhånd, sådan at vi har Ænder, Krager, Gøge og Ugler. Først når der laves nye
patruljer i februar, navngiver de sig selv. Vi håber, det har gjort det lettere for de
nye mikroer at få et overblik over det der spejder.
Ellers er mikroernes forløb det samme år for år, planlagt med sigte på at være en
introduktion til grundlæggende spejderfærdigheder, hvor mikroerne samtidig lærer
deres nye kammerater at kende. Ledergruppen har det meste af året bestået af
Mikkel, Johanne, Kristoffer, Yezdin og Iben.
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Mikroernes planer

I skrivende stund er 2017 færdigplanlagt for det nuværende mikrohold, helt frem
til 5 dages besøg ved starten af sommerlejren Spejdernes Lejr og Gruppeturen på
Egemosen til august. Vi har ikke været på tur med overnatning endnu, og kommer
først på rigtig weekendtur i marts og maj. Vi har været på 2 udflugter i stedet, i
oktober og januar.
Som optakt til at være afsted med 4 overnatninger på sommerlejren Spejdernes
Lejr, vil de 2 mikroweekendture i marts og juni være med 2 overnatninger, og i
juni skal vi ud og sove i telt - det bliver spændende og sjovt. Mest af alt håber vi
ledere, at spejderne bliver glade for at komme afsted på turene, som er en vigtig
del af det at gå til spejder.
Den sidste tur som mikro for spejderne bliver Gruppeturen, hvor de bliver
minispejdere - tiden flyver, når man har en masse mikrospejdere, der laver fis
og ballade, og det er altid vemodigt at sige farvel til de store! Men vi glæder os
også til at møde de nye mikroer til sommer. I løbet af i år vil vi gerne udvide vores
ledergruppe lidt, pt. er vi Mikkel, Johanne, Kristoffer, Yezdin og Iben.
- 17 -

Miniernes beretning
I februar var vi på vintertur til Absalon Divisions hytte Bavnen ved Farum.
Her hjalp minierne elverne med at finde de tre magiske sten. Der blev snittet
tryllestave, blandet eliksirer, tændt bål og øvet førstehjælp.
I april deltog vi i Pandaløbet, som er et spejderløb for mikroer, minier og juniorer
med forskellige poster, hvor patruljerne skal arbejde sammen om at løse
forskellige opgaver. Bellahøjs seje minier fik vandrepokalen med hjem fordi vi
opnåede den højeste samlede score. Vi nåede også en enkelt overnatning i
Ravnsholt skov ved Allerød.
I maj deltog vi traditionen tro i Oak City Rally med nymalede sæbekassebiler.
Det blev en hård omgang - specielt for det hele hold, hvor hjulakslen knækkede
undervejs - alligevel kom alle i mål!
Inden sommerferien nåede vi lige at forberede os lidt på sommerlejren med et
forløb om lejrliv. Der blev slået telte op til den store guldmedalje.
Årets sommerlejr gik til Arresø Spejdercenter ved Frederiksværk. I løbet af ugen
var vi på hike og overnatte i shelter, vi byggede tømmerflåde, støbte i tin og deltog
i en spejderolympiade sammen med alle de andre spejdere fra Danmark, Sverige
og Tyskland, som var på Arresø Spejdercenter i den uge.
Efter sommerferien var vi traditionen tro på gruppetur, hvor vi blev uddannet til
agenter i spejdernes hemmelige tjeneste - Scouts in Black. Vi måtte også sige
farvel til de ældste minier, som rykkede op til juniorerne - heldigvis kunne vi også
byde velkommen til en flok raske mikroer, som rykkede op til os i minigrenen.
I september hjalp vi cirkusdirektør Absaloni med at lave nye numre til hans cirkus
på Absalon Divisions årlige mikro-/minitræf. Vi lærte tryllekunster, linedans, at gå
på glas og springe gennem ringe af ild, at dressere kæpheste og klovnerier.
I efteråret har vi også trænet basale færdigheder med kniv og sav, vi har øvet
sange og korte teaterstykker, som blev sat op for forældre og søskende, vi har
lært lidt om kort og kompas og grundlæggende førstehjælp. Vi kom også afsted
på en efterårstur til Bavnen ved Farum - det var en lidt regnvåd affære, men der
blev alligevel lavet bål og spist snobrød.
På lederfronten har vi siden starten af året haft gælde af Maria og Jeff, så holdet
nu består af Jacob, Christoffer, Jeff, Maria og Martin.
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Miniernes planer

Planen for foråret er sendt ud. Vi skal både træne klassiske spejderdiscipliner
som pionering (bygge med rafter og reb) og lære at pakke rygsækken, men også
andre ting, fx et besøg på den lokale politistation og møder om årstidernes gang i
naturen.
Vi kommer også afsted på en forårstur i marts, deltager i Pandaløbet i april
og Oak City Rally maj. Hvis vi kan finde tid og kræfter vil vi også forsøge at
arrangerer en endagstur i skoven med en naturvejleder før sommerferien.
I år sætter vi sammen med resten af gruppen kursen mod Sønderjylland for at
deltage i Spejdernes Lejr 2017 i juli.

- 19 -

Juniorernes beretning
Året startede med et blast! Fuld fart på smsløb med både levende og døde poster,
samt de altid sjove overraskelsesPopUPposter der kom på tilfældige tidspunkter!
Løbet var starten på forløbet kommunkation, og tjente også som emne til det
indlæg som juniorerne skulle skrive om til næste totempæl. Herefter arbejdede
vi videre med kommunikation, hvor de fik flere opgaver der skulle udfordrer den
interne kommunikation i patruljen. Derudover udfordrede vi den enkelte til at holde
et lille oplæg om dem selv, samt kiggede lidt på ironi og sarkasme.
Februar måned arbejdede vi med med orientering, hvor juniorerne bl.a. Skulle
kortlægge området omkring Rytterskolen, finde signaturer og finde ud af hvad de
betød.
I slutning af måneden havde vi PLA’erne med på sheltertur, hvor vi udover at
lege meget med isen fra den nærliggende sø, lavede mad over bål, fandt en
forhindringsbane og gik et Oløb, så de var klar til mødet ugen efter, hvor alle
juniorerne var ude på et rigtig Oløb i Ballerup.
Marts startede med et fællesjuniormøde med resten af divisionens juniorer, hvor
vi var i Søndermarken på løb. Herefter gik vi i gang med survivalforløbet hvor
juniorner startede med at lave deres egne survivalarmbånd af faldskærmsline,
hvorefter vi arbejdede med de mere basale survival-skillz som fx båltænding og
bivuakbygning.
Disse færdigheder sammen med orienteringen fik juniorne brugt på Survivalturen,
en weekend hike med 2 forskellige bivuakpladser, regn, kulde, vildfarelse, sol,
klatring, fiskerensning, fis og ballade, røræg fra pulver og masser km i benene.
Herefter var det tid til flere grundlæggende spejderskillz, hvor juniorerne i patruljer
selv skulle sørge for at hele patruljen tilsammen kunne finde ud af fx teltslagning,
mere bål, lejrpladsopbygning og førstehjælp. Forløbet kulminerede i en turbotur
på et møde, hvor alle juniorerne i fællesskab skulle bygge en hel lejrplads og
tænde et bål. Så var vi klar til divi!
Inden det var tid til divi, skulle juniorerne også lige nå at gøre biler klar til Oak
City, og vi var så heldige at flere forældre ville komme og hjælpe - mange tak!
Det betød at vi også havde mulighed for at have særskilt program for de der ikke
skulle deltage i Oak city. De fik bl.a. Lov til at forberede et lille løb om førstehjælp,
som vi afholdte efter Oak city.
Juniorerne fik fine placeringer på både Oak ity og divi, og inden vi fik set os om,
var det blevet tid til junior-jul-i-juni, hvor vi selvfølgelige skulle rulle æbleskiver
med næsen - en klassisk sommeraktivitet.
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Juniorernes beretning
Årets sommerlejr gik til Thurøbund spejdercenter, hvor vi udover at sejle rundt i
Thurøbund også fik gået hhv. 20 og 30 km hike, hvor juniorerne selv skulle købe
ind og lave aftensmad. Dagen efter sejlede vi hjem fra Svendborg i havkanoer.
Vi tog også en tur med Helge, (en færge) over til Valdemar slot hvor vi fik en god
rundvisning af den lokale naturvejleder. Udover det blev der hygget max i teltene,
badet, lavet mad på bål, spist slik, leget og nogen svømmede 200 m med og uden
redningsvest. En dejlig men til tider lidt for våd sommerlejr.
Efter sommerferien afgav vi 8 juniorer og fik over dobbelt så mange nye juniorer
op, og gik straks i gang med at ryste dem ind i patruljerne, lærer dem at bruge
økse, lave navnelæderlapper og patruljebånd. Så brugte vi en PLA dag på at
introducere PLA’erne til Turbospejd, hvorefter de fik til opgave at planlægge et
møde for deres patruljer. Det afviklede de ugen efter med stor succes.
Så stor succes at vi lod alle juniorerne planlægge et møde for deres forældre
og afvikle det op til efterårsferien - også et hit blandt spejderne. I mellemtiden
var vi også på juniortræf sammen med resten af divisionens juniorer - som altid
hyggeligt at være lidt flere.
Efteråret gik hurtigt, og vi nåede at lave græskarlygter (og riste kernerne), pimpe
rygsække, være til endnu et hyggeligt fællesmøde hos Søndermark, inden vi tog
på Casinotur.
Der skulle spejderne tjene penge på mange forskellige måder, inden de blev
sluppet løs i poker, black jack, roulette og farverige drinks lørdag aften.
På de sidste par møder tog vi frakken af fasaner og lavede suppe, inden vi
sluttede året sommerligt af med limbo og palmer.
Ledersituationen har endnu engang fået en rystetur, og efter sommerferien sagde
vi farvel til Gnist, som måtte overtage roret i Sirius 2, og desværre ikke havde tid
til at være 2 steder. I stedet fik vi Lisbeth med op fra minierne. I slutningen af året
måtte vi sige farvel til Amalie, men kunne i stedet sige goddag til AK, importeret
fra Jylland (Tak til Esben) og Mathias fra Sirius II.
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Juniorernes planer
Juniorledelsen der tager hul på året består af Morten (JL), Esben, Gustav,
Lisbeth, AK og Mathias, og vi har så småt taget hul på planlægningen.
Vi starter året med et grundigt førstehjælpsforløb, og skifter herefter til et forløb
om Klima, hvorefter vi tager fat på det sædvanlige forårsprogram; træning af
spejderfærdigheder inden divi, og klargøring af oak city biler. Ind imellem afbrudt
af Bellaspejd forberedelser, et fællesmøde med divisionen, denne gang hos
Lersøparkspejderne, og garanterede gakkede gøglermøder.
Af arrangementer i foråret kan nævnes PLAtur i start februar, med fokus
på madlavning i det fri, juniortur i marts, med fokus på de klassiske
spejderfærdigheder, Superdivi, PUF* for de ældste juniorer i bededagsferien og
Oakcity.
På den måde
bliver det lynhurtigt
sommer, og tid til
Spejdernes lejr,
hvor vi skal afsted
sammen med
resten af gruppen til
Sønderborg.
Til efteråret får vi
igen et nyt kuld
juniorer, som skal
finde ud af hvad
det vil sige at være
juniorer. Vi skal
også på Juniortræf
sammen med resten
af divisionen og
regner desuden med
at holde PLA dag og
vores egen juniortur
inden året er omme.

* PUF er et tilbud for spejdere mellem 11 og 12 år. PUF står for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv og henviser også til det at få et ‘puf’ i
den rigtige retning.
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Troppens beretning
Året 2016 bød på 7 ture for den “almindelige” spejder i Bellahøj 21st Barking
Trop. 3 af disse arrangementer er herunder afbilledet i slik – prøv selv at gætte,
hvilke der er tale om :)

Vi lagde ud med at tage til Nordkorea (Vordingborg) hvor Kim Il Rocco hersker
med hård, men kærlig hånd. Turen var I nogen grad en genstart af samarbejdet
mellem trop og seniorer som I en periode har været noget ustabil.
Dernæst stod den på patruljetur, planlagt næsten 100% af patruljerne selv,
således at spejderne selv finder dato, sted samt lægger program og madplan.
Enkelte patruljer måtte have assistance i form af tursammenlægning, grundet
tyndt besat patruljeledelse. Men med forældres hjælp henvendelse samt
samarbejde mellem patruljer havde alle mulighed for at deltage på patruljetur.
På årets Superdivi kunne vi klart mærke at denne linie med fokus på
selvstændighed giver patruljer der er yderst selvkørende. Nuvel, det er ikke
altid dette gør at man vinder en turnering, men vi er ikke overraskede over at en
bellahøj patrulje løb med præmien for turnout* (Godt klaret Ørnugler!). Eneste
flue i maden var den lidt halvsløje deltagelse, hvilket desværre er et kronisk
problem med divisionsturnering pga. Placeringen lige op ad patruljeledernes
eksamensforberedelser.
Deltagese var tilgengæld ikke et problem for vores sommerlejr hvor 28 ud af 42
spejdere deltog - Et højt tal for en udlandstur! Vi er tiltagende glade for simple
* Turnout er hvor velfungerende patruljen fremstår og er adskilt hvor teknisk godt en opgave er løst.
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Troppens beretning
bærende elementer som som kanotur, hvor det eksotiske kommer i form af
fremmed natur og sted. Gentagelse af daglig rutine giver patruljerne mulighed
for at yde utroligt godt og opleve høj grad af selvstændighed, mens det rolige
tempo giver masser af tid til det tropsspejdere elsker mest: sidde ned og snakke
med deres venner :) Som optakt havde vi en Kanodag for hele troppen med flot
deltagelse også for de der ikke skulle på sommerlejr. Vi var meget glade for under
rolige forhold at kunne få føling for spejderne tekniske færdigheder samt lære
dem om sikkerhed på vandet.
Efter sommerlejr må mange af patruljeledelserne “starte forfra” idet patruljeledere
bliver til seniorer og oprykker bliver assistenter. I år forsøgte vi at gøre denne
omvæltning lidt nemmere ved at indføre en patruljetur med meget kraftig
tropslederstyring. Oprykkernes og de nye patrujelederes første rigtige tur sammen
var således datolagt allerede før sommerferien og tropslederne stod i overvejende
grad for at finde og booke overnatningssheltere for patruljerne. Dette var starten
på en strategi om at støtte væsentlige kraftigere op om de nye patruljeledere i
efteråret og derefter øge deres egetansvaret gradvist.
Året sluttede med et døgn i Alice i Eventyrs drømmeverden. Denne tur var
ligesom januarturen I selskab med seniorne, dog var turen planlagt og udført
næsten udelukkende af seniorne som gjorde et flot arbejde.
For dem med endnu mere behov for spejderture var der også mulighed for at tage
på Påskekursus (dog kun radiserne), PLan og forskellige adventure-spejderløb.
Vi har oplevet at de som deltager på adventurespejd selv opsøger og planlægger
det (eller spørger om hjælp), og selvom vi har neddroslet vores reklame for disse
arrangementer synes det ikke at have påvirket hvor mange spejdere der kom
afsted.
Hvad angår Plan og Påskekursus har vi set noget større effekt ved reklame særligt at give erfarne spejdere mulighed for at fortælle den gode historie om
deres tur på kursus har haft stor indvirkning.
Ledelsesmæssigt har året været meget stabilt, med tilføjelse af Mikala der
startede i ledelsen i forbindelse med sommerlejr så vi nu er Mikala, Jakob, Mie,
Mathias, Aya, Emil og Nathalie.
Ledelsen er dog blevet noget mere voksen i dette år med ikke mindre end 5
afsluttede uddannelser og dertilhørende indtog på arbejdsmarkedet. Mere
end noget andet har ledelsen været præget af dette, omend forskudt specialeskrivning har sørget for at der hele tiden har været en aktiv ledelse af fornuftig
størrelse.
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Troppens planer
I januar er kursen med simple spejderaktiviteter i uvante omgivelser
videreført med en orienteringstur til Jægerspris og vi står overfor
patruljernes første store udfordring udi egetansvar, med deres
egenplanlagte patruljeture i foråret.
Vi er grundlæggende meget glade for året der gik, og lægger først og
fremmest kræfter i at få så mange som muligt af de gode elementer fra
2016 med os i det nye år.
En af de, meget vigtige ændringer vi holder fast I, er at vægte
vennegrupper over aldersfordeling når der laves patruljer. I særdeleshed
ser vi at yngre patruljer med uerfarne patruljeledere fungerer ganske fint
sålænge patruljens sammenhængskraft er god.
Dette vil klart være en vigtig erfaring når vi til sommer får en masse nye
spejdere op fra juniorgrenen (ca 20 stk).
Hvad angår sommerlejr har vi noget mindre indflydelse på form end ellers
da vi skal på Spejdernes Lejr. Pointen med kraftige lejrrutiner og tid til at
fordybe sig i fælleskabet skulle dog sagtens kunne lade sig overføre.
Efter sommerlejren ser vi dog ikke en patruljetur, men i stedet en
Söderåshike som efterhånden er en tradition at have hvert andet år. Det vil
dog være en prioritet at få så mange patruljeturs elementer med i konceptet
så muligt, da indlemmelsen af nye spejdere i patruljerne er turens vigtigste
formål.
På ledersiden må vi desværre sige farvel til Mikala igen. Tropsgrenen
var ikke endnu stedet for hende, men vi takker meget for arbejdet og
venskabet. Med ledelsesmedlemmernes nye livsutationer samt Mikalas
snarlige udtrædelse vil styrkelse af lederkræfterne i grenen være højt
prioriteret i det nye år.
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Sirius II’s beretning

For Sirius II var 2016 et år spækket med fede klanaktiviteter!
I januar var vi sammen med tropsspejderne på tur til Nordkorea, og det var en
super vellykket tur, hvor der især var plads til tilbedelse af den store leder, Kim
Il-Rocco.
Vi holdt klanrådsmøde i marts, hvor hele 80% af de fremmødte blev valgt ind i
klanledelsen, og hvor vi var så heldige at have en stemmeprocent på 100.
I løbet at foråret oplevede vi bloggerlivet på egen yogakrop; avocadomadder,
icecoffee, IG og joggingture i Degnemosen! Efter at havde trænet hårdt og længe
samt have kørt en benhård selleri-diæt, vandt vi Oak City Rally. Woop woop!
Efterfølgende tog vi afsted på Divi, hvor vi huskede at medbringe alle de vigtigste
ting - oppustelige kaktusser, pomponer og pølsebanner. Hvem har brug for
ligegyldigheder som sav og økse? Med vores upåklagelige oppakning kunne vi
ikke andet end at vinde - så Sirius tog pokalen for den første seniordivi i 16 år!
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Sirius II’s beretning
Sommerlejren gik til det fine Fyn, hvor vi cyklede hele øen rundt. Vi var
under konstant angreb af fynske myg og kunne konstatere, at vores elskede
pølsebanner ikke fungerer som myggenet… Vi havde vejret med os hele ugen,
men havde til gengæld stærk mangel på værdighed.
Årets gruppetur foregik i jakkesæt og med blitzsikre solbriller på, i ægte MIB stil.
Vi byggede en maskine inspireret af Storm P. til at forsvare jorden fra popcornspisende aliens og rykkede også en masse nye spejdere op til klanen!
For at lære hinanden bedre at kende tog vi i ægte Sirius-stil på rystesammentur.
Det gik forrygende - to blev gift, men desværre skilt på et senere tidspunkt.
Udover oprykkerne har vi siden sommerferien til vores store fornøjelse også fået
klanmedlemmer udefra.
Det sidste halve år havde vi som mål at blive bedre til at planlægge i god tid! Men
det betød selvfølgelig ikke, at vi ikke kunne slappe lidt af af og til. Vi valgte derfor
en aften at tage ned for at slå nogle strikes i det verdenskendte Grøndalscenter.
En anden uge havde BOB planlagt et fællesmøde med Sirius, hvor vi skulle finde
Helles skjulte skat. Efter at have knækket morsekoder og spist hjemmelavet kodelagkage fandt vi frem til skatten!
Sirius har de seneste par år arrangeret
en årlig tur for troppen i vinterhalvåret.
Denne gang havde vi i allerbedste
Disneystil planlagt en tur med Alice i
Eventyrland som tema. Det var et 24
timers løb, hvor der hver nye time var
en ny post, og der blev både malet
hvide roser røde, holdt ikke-fødselsdag
og spillet kroket med flamingoer.
Tropsspejderne var trætte, men i godt
humør, da de drog hjemad.
For at afslutte året på ægte Sirius-vis
havde vi planlagt julefrokost og julefest
i samme weekend. Alle havde hver
sin ret med og stod for en leg under
julefrokosten, det var en fest til langt ud
på natten!
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Sirius II’s planer

Fremadrettet har klanen masser af planer! Vi er vokset så meget, at sjakarbejde
giver god mening, og det vil vi blandt andet udnytte til planlægning af møder
og ture - årets første tur er allerede på tegnebrættet! I februar holder vi
klanrådsmøde, hvor vi skal finde ud af, hvordan en del af de opgaver, som
tidligere har været klanledelsens, skal blive varetaget af hele klanen - og ved
samme lejlighed skal vi blandt andet diskutere et forslag om mobilfrie møder.
På længere sigt deltager vi med gruppen på Spejdernes Lejr 2017, og ugen
inden har vi aftalt at lave aktiviteter med en tysk klan, der tager på sommerlejr
til København. I hele 2017 håber vi på flere arrangementer med BOB og
divisionens andre seniorer; det sidste får vi både mulighed for på divi og på et
fællesklanmøde, vi skal arrangere efter sommerferien.
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Bobs beretning
I 2016 har vi i BOB holdt samme struktur som tidligere år. Klanerne mødes stadig
hver anden måned til BOB-møde. I marts havde vi den årlige BOB-tur. Temaet var
USA. Dette resultere i flere flotte monumenter fra USA bygget i ispinde.
For første gang i mange år var vi ikke udenlands i påsken. Derfor bød en af
helligdagene på den traditionelle påskefrokost. 2016 blev sluttet af med at
arrangere og afholde pulefesten.

Polaris

Året startede med et frisk tur på adventureløbet Alli, hvor vi deltog 3 hold. I
løbet af foråret brugte vi tid på at planlægge vores møder og tilrettelægge
sommerlejren. Vi dehydrerede blandt andet mad og fik vores kajak EPP1 bevis
i Københavns kanaler. I sommerens var vi i Tjekkiet i kajak på en vellykket
sommerlejr. Vi blev blandt andet så gode til kajakforhindring at vi deltog i OL
senere på sommeren. Efteråret har været begivenhedsrigt. Vi holdt fasanmadmøde hvor vi selv tog frakkerne af fuglene. På Seniortræf deltog på 2
hold og fik en hhv. 2. Og 3. Plads. Pigerne fra klanen var sendt alene i byen i
lyserød velour og opdagede fordelene ved at bygge med rafter i regnvejr i denne
beklædning. Sidst på året hjalp vi gruppen med at sælge juletræer, vi er sikre på
at vi slog alle slagsrekorder.
Vi har desværre måtte sige farvel til Esben efter nogle gode år i klanen.
Heldigvis vil han fremadrettet lægge sine kræfter i BOB som løsgænger og vi vil
forhåbentligt se ham til BOB-arrangementerne.

Eqaluk

Foråret bød på en dejlig påske shelter tur i dyrehaven, med mad over bål, ture i
naturen, cykel orientering og hvad der ellers høre til. Her erfaret vi også at “ikke
spejdere” ikke altid er bekendt med nattetemperaturene i marts.
Lige inden vi tog på sommerferie nåede vi også et møde med hele 4
hæsblæsende aktiviteter på 2 timer, ja det er lige nøjagtigt nok til både at være
på skattejagt, sejle i gummibåd på en sø, Bowle og klatre op til tops og se
solnedgang.
Vi forsøgte os med et spejdermøde i byen. Det førte til et besøg på
spejdermuseet, en hyggelig aften på papirøen og en overnatning i shelter på
Holmen.
Geocaching må siges at være blevet en kærkommen klassiker i Eqaluk, og denne
aktivitet kom også i brug i dette efterår, da uforudsete problemer med DDS’ skib
RAN, gjorde vi i sidste øjeblik måtte ændrer et møde, heldigvis er der masser af
skatter i Tuborg Havn.
inden julen helt tog over, var (næsten) hele klanen afsted på seniortræf, hvilket
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Bobs beretning
jo som altid er en hyggelig weekend med spejdervenner fra nær og fjern - og for
andet år i træk har vi oplevet fordelen ved sydvester i regnvejr.
Vi fejrede julen gevaldigt med en lækker julefrokost med alt hvad dertil hører. Der
var pakkeleg, julemusik og ris a la mande (risifrutti på riskiks med kirsebærvin),
efterfulgt af hygge med de andre klaner fra divisionen. Senere hjalp vi også
gruppen med at sælge juletræer, og i samme omgang holdte vi en mega hyggelig
juleafslutning med gløgg, æbleskiver og disneyfilm.
Efter sommerferien har vi kunnet byde velkommen til de tre nye medlemmer af
klanen, Mikkel, Mikala og Martin, som er rykket op til os fra Sirius II. Maria har
meddelt at hun skruer lidt ned for sin aktivitet eftersom hun for nyligt er blevet
mor, men hun har allerede besøgt os på et af vores møder, hvor vi fik lov at hilse
på lille Bertram, og vi glæder os til at få besøg igen.
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Bobs planer
Samlet i BOB ser vi frem til BOB-turen i marts.

Polaris

Da vi ikke trænede 10-minutters tårn i 2016 er dette en klar plan for 2017.
Yderligere skal knivene igen i år slibes og fjällräven bukserne vokses.
I juni måned skal vi endnu engang til søs. Vi har støvet de gamle
planlægningsnoter fra 2007 frem og vi glæder os til endelig at kunne sætte vores
ben på øen. Som sædvanlige påmønstre vi ved daggry i reglementeret påklædt.
Da nogen fra klanen endnu ikke har fået kniv-, sav- eller øksebevis vil efteråret
stå i dulighedens tegn.

Eqaluk

"The same procedure as last year, Miss Sophie?", "The same procedure as every
year, James."
I klassisk stil ved vi endnu ikke hvad året bringer, men vi har vist 1000 farvede
post-its med ideer liggende fra sidste år, så mon ikke det blir til noget. Et kig i
tarotkortene siger vist mad, mere med vand og en smule med kompas.
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Udviklingsplaner 2017
I 2017 har vi 4 vigtige fokusområder som vi vil arbejde med for at udvikle gruppen.
Det er alle vigtige områder der hjælper os til at finde til rette under nye omgivelser
samtidig med at de skaber et fremtidssyn for hvilken retning spejderarbejdet skal
udvikle sig imod for Bellahøj 21st Barking. Læs mere om de enkelte områder
herunder.
Udviklingsperiode
Grupperådsmøde 2017 til Grupperådsmøde 2018

Ledelsesudvikling
Udvikling af et værktøj der skal være med til at sikre lederbemandingen i gruppen
og udvikling af lederne. Med udgangspunkt i ‘Leadership Pipeline’ der bruges
i korpset, ønsker vi at udarbejde et værktøj der skal bruges af ledergruppen til
intern udvikling. Dette skal implementeres og bruges aktivt som udviklingsværktøj
til ledersamtaler samt synliggøre mulighederne for forskellige ledelsesfunktioner i
gruppen.
Hvem: Udvalg fra ledergruppen (Maria, Peter, Emil, Mathias, Mie, Iben, Morten)

LÆkkert B21B-tøj
Vi vil gerne være synlige, når vi er på større lejre, både så andre lægger mærke
til os, og så man altid kan finde en leder fra vores gruppe, når man som yngre
spejder er blandt mange mennesker.
Nye gruppe t-shirts til alle aldre er også med i planerne - så vi kan se ens og
smarte ud på Spejdernes Lejr.
Hvem: Jakob, Morten og Jacob
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Udviklingsplaner 2017
Fokus på forÆldrekompetencer
Vi vil gerne gøre en indsats for at forældre lettere kan byde ind, når vi har brug for
en hjælpende hånd.
Til det ønsker vi at afdække hvilke særlige kompetencer, der er til rådighed blandt
vores store flok af forældre.
Derudover vil gøre det lettere at se hvilke opgaver, som det er muligt at hjælpe
med, og vi vil gøre det tydeligere, hvilke forventninger der er til opgaverne.
Hvem: Ledere og bestyrelsen

KernevÆrdier i ledergruppen
Vi vil gennemgå et forløb, hvor gruppens ledere (gen)finder kernen i det der
driver spejderarbejdet i B21B. Ledergruppen ændrer sig med årene og det er
vigtigt med jævne mellemrum at skabe en fælles forståelse af hvad vi laver og
hvorfor vi gør det. Med udgangspunkt i korpsets redskaber vil vi dykke ned i det,
der definerer B21B. Samtidig kan metoderne følges op på korpsets kurser og
standardisere værdiarbejdet i gruppens grene.
Formålet med
det arbejde er at
sikre kvaliteten i
spejderarbejdet,
glæden ved at være
leder og få os til at
lave mere af det vi er
bedst til.
Hvem:
Gruppeledelsen.
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Status på regnskab og budget
Det har desværre ikke været muligt at få afsluttet regnskab for 2016 og
færdiggjort budget for 2017.
Paul Erik / midlertidig kasserer har afsluttet så meget det er muligt med de
nuværende informationer og bilag.
Bestyrelsen har løbende været i dialog med korpset og divisionen og der er stor
forståelse for situation.
Hvis regnskab og budget bliver færdiggjort inden grupperådsmødet, bliver det
sendt elektronik til alle medlemmer af grupperådet – også i det tilfælde det bliver
færdigt dagen før.
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Tak for i år! Vi glÆder os til
at se hvad 2017 bringer os :)
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