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Grupperådsmødet (gruppens generalforsamling) holder vi i år som 
afslutning på en tur, hvor alle spejderne er afsted i samme weekend.

Grupperådsmødet bliver holdt: 
Søndag 24/2 fra kl 11:30.

Adressen er Viggatorp 10, 3660 Stenløse

Undervejs vil der være indslag, som spejderne
har været med til at forberede.

Det vides ikke med sikkerhed, hvornår mødet slutter, men vi sørger for, 
at det ikke bliver et meget langt møde. Der er aktivitet for spejderne 
imens, og vi byder på frokost og kage. Vi kan underholde søskende fra 
5 år og opefter. 

Vi håber desuden, at mange vil give en hånd med at rydde op i 
hytterne, inden vi alle sammen tager hjem igen!
Du kan tilmelde dig mødet, når du melder dit barn til den tur, der er for 
spejderne samme weekend.

Vi håber, det fremgår tydeligt af ovenstående, at du som forælder 
opfordres til ikke at tage dit barn med hjem allerede kl. 11.30. 
Spejdergruppen har brug for, at så mange som muligt bakker op om 
Grupperådsmødet 😊

24/2
kl. 11:30

Grupperådsmøde 2019
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Hermed indkaldelse til Bellahøj 21st Barking’s årligt grupperådsmøde – 
generalforsamling – der i år afholdes i forbindelse med gruppens forårs/vintertur

Søndag d. 24. februar 2019 kl. 11:30 – ca. 13:30
Hotel Wiggatorp, Viggatorp 10, 3630 Ganløse

Grupperådet består af gruppens medlemmer og bestyrelsen. Alle der har 
interesse i Bellahøj-spejderne kan deltage i grupperådsmødet. Det vil være muligt 
at høre mere om gruppens planer for 2019, hvilke visionsplaner der skal arbejdes 
med, hvordan er økonomien og om det kommende Spejderhus. Der skal vælges 
bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter til bla. Divisionsråd. Under mødet vil 
der være aktiviteter for spejdere og søskende udenfor og i hytten ved siden af.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning fra ledergruppen, grenene og bestyrelsen

3. Fremlæggelse af årsregnskabet

4. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag vedr. bestyrelsesformandskonstituering 2019-2020

5. Nyt spejderhus, orientering ved Helle G.

6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder 

for indeværende år
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

  - Fortsat støtte til hytteprojekt
c. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

medlemskontingent

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
 ● Bestyrelsen foreslår at tilstræbe fordelingen af 6 under 24 år, 6 ledere og 6 

forældrerepresentanter

Grupperådsmøde d. 24/2
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8. Valg til bestyrelsen, der består af:
 ● Formand, Anders Kamper, ikke på valg
 ● Kasserer, Jan Jul Nielsen på valg
 ● 6 under 24 år

 ○ På valg: Kristoffer Bülow, Johanne Falk, Magnus Erler.  
Ikke på valg: Amanda Møller Hansen, Valdermar Rosenkrands

 ● 6 ledere
 ○ På valg: Jakob Meldgaard, Mie Høst Haugaard, Morten Hatting V.
 ○ Ikke på valg: Iben Bruun-Aamodt, Jacob Eiler, Allan Ellegaard

 ● 6 forældrerepresentanter
 ○ På valg: Louise Lundby Chr., Martin Aspelund, Thomas Bryde Pr.
 ○ Ikke på valg: Liselotte Kamper, Morten Holch

9. Valg til korpsrådet.

10. Valg til Divisionsrådet.

11. Valg af revisor og revisorsuppleant.

12. Eventuelt

Vedrørende punkt 7, så er Jan Jul Nielsen på valg, og ønsker ikke genvalg. Jan 
Jul er kasserer, og vi skal have valgt en ny, der vil tage sig af den post.
Det vil også være muligt at blive en del af gruppens udvalg; Hyttevagter, 
Juletræsudvalg og Hytteudvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden 
i hænde senest 14 dage før mødet; d.10. feb. 2019. Forslagene skal være 
Grupperådet i hænde senest 1 uge inden mødet; d. 18. feb. 2018.
Formand: anders.kamper@gmail.com

Grupperådsmøde d. 24/2

mailto:anders.kamper%40gmail.com?subject=
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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 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”.

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.
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Om grenene
Hos mikro og mini-grenen introduceres 
patruljesystemet og hos junior og trop 

arbejdes der fokuseret med patruljeledere 
og -assistenter i patruljerne – disse 

benævnes hos os i troppen som radiser. 
Hos seniorerne og BOB er der både klan 

og sjak-arbejde.

Grene hos B21B
Mikro: 1. klasse
Mini: 2.-3. klasse

Junior: 4.-5. klasse
Trop: 6.-9. klasse

Senior: 16 – ca. 24 år
BOB: ca. 24+

Grupper - ca. 400
Bellahøj 21st Barking

Divisioner - 35 på landsplan
Absalon Division

Det Danske Spejderkorps
ca. 35.000 medlemmer

DDS Forkortelser og udtryk

Gruppen bruger ofte følgende 
forkortelser

Bestyrelsesformand BSF 
Gruppekasserer GK
Bestyrelsesmedlem BSM
Ung i bestyrelsen BSMU
Leder i bestyrelsen BSML 
Søkyndigt medlem SØK
Korpsrådsmedlem/-ung     KRMB/KRMU

Gruppeleder GL
Gruppeassistent GA 
Gruppehjælper GH
Afdelingsleder AFDL 
Afdelingsassistent AFDA 
Patruljeleder, -assistent PL/PA
Bellahøj Old Boys ( & piger) BOB

Divisionen bruger ofte følgende forkortelser

Divisionskasserer DK
Divisionschef DC
Divisionsledelsesmedlem DLM
Divisionens korpsrådsmedlem DKRM
Divisionsrådsmedlem/-ung DRM/DRMU

 Korpset bruger ofte følgende forkortelser:

Korpsledelsen KOL
Korpsledelsens forretningsudvalg     KOLFU
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DDS Forkortelser og udtryk Vi skal have ny kasserer
Har du flair for tal, økonomi og edb, og vil du have indflydelse på, hvordan vores 
spejdergruppe udvikler sig fremover, så er du måske vores nye kasserer.
Vores nuværende kassemester, Jan Jul Nielsen, ønsker at stoppe, og det gør han 
på det kommende grupperådsmøde. I to år har Jan ydet en kæmpe indsats med 
holde styr på vores gruppes penge i Det Danske Spejderkorps´ nye program, 
Medlemsservice.

Det kræver sin mand eller kvinde at stå for bogføring, styre 
kontingentopkrævninger, søge kommunale tilskud, tilbagebetale udlæg, styre 
budgetter, betale regninger og hvad der ellers følger med den post, men der er 
kurser i Det Danske Spejderkorps, hvor man bliver klædt på til opgaverne.
Hvis det har interesse at blive 
vores nye kasserer og dermed 
også blive en del af bestyrelsen, 
så kan man med fordel give 
Helle Gammelgaard eller Jan 
Jul et opkald og høre mere om 
posten, inden man eventuelt 
beslutter dig.

Helle: 21608841

Jan: 20694382
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Gruppelederne startede året med at få ny samarbejdspartner, i form af Bellahøjs 
nye formand, Anders Kamper, der er far til 2 børn i gruppen. Anders kom til os 
uden egen spejdererfaring, men når man ikke ved hvilken vej vi plejer at vende 
rafterne, er det lettere at udfordre måden at gøre det på. Med Anders som 
formand har det været et godt år med mod- og medspil for at finde de bedste 
løsninger og retningen for gruppen. Vi glæder os til endnu et år.

Generelt har gruppeledelsens fokus været på Bellahøjs udviklingsforløb med 
sparring fra korpsets konsulenter. Vi har testet nogle nye koncepter og lært at 
forandringer tager tid.

Vi har arbejdet med at dele fælles opgaver ud på flere personer - står du fx lige 
for at aktivere 100 spejdere en weekend? Ja, men ikke alene. 
De fælles ture har fået en god blanding af nye og gamle planlæggere, og vi 
forsøger at gøre det nemt at bidrage ved at løse en lille del af opgaverne. Det gør 
det lettere at få flere til at synes det er sjovt at være med, og flere får erfaring med 
at klare også de store opgaver. 
Det er nogle koncepter vi fortsætter med i 2019.

Forældrene bliver fremover inddraget mere og mere - vi er blevet bedre til at 
spørge og synliggøre, hvor det gør en forskel. Vi kan nå længere endnu, bl. a. 
ved vi nu mere om hvem, der kan hjælpe med hvad, så det er lettere at spørge 
direkte.

Der er sket en omlægning af de interne ledermøder. Vi var blevet for mange til 
store fællesmøder, så nu sker information og beslutninger mere i grenene og i 
udvalg, og kun repræsentanter mødes for at koordinere. Forhåbentlig giver det 
mindre spildtid og administration. Og ikke mindst tid og lyst til at deltage i de 
sociale arrangementer for lederne, der vil supplere ledermøderne, et par gange 
årligt.

Vi deltager også i eksterne, lokale aktiviteter. Gruppen holdt som altid fastelavn 
på Brønshøj Torv for alle der har lyst. Vi var med til Lys på Vandtårnet og hjalp til 
med 2700 Kulturdag.

Det er noget ganske særligt at være en del af Københavns største spejdergruppe, 
og hver uge kan man på Rytterskolen mærke de mange spejdere, dygtige ledere 
og forældre, der synes det er fantastisk at være med.

GL Beretning
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GL Beretning GL Planer
Første nye koncept i Bellahøj bliver Vinterturen, hvor hele gruppen tager afsted 
samtidig. Søndag kommer forældrene og er med til aktiviteter spejderne står for 
og afholder grupperådsmøde. Se invitationen i Totempælen.

Gruppens ledere vil gerne fortsætte udviklingsarbejdet fra 2018. Vi arbejder med 
at få flere hænder - både ved at gøre det nemmere og overskueligt at være med, 
ved at inddrage forældrene mere, og ved at teste konkrete mentorforløb internt i 
gruppen.

Og så skal der ske noget helt nyt, hvor vi forlader de trygge "plejer"-rammer og 
skaber gejst ved at turde. Måske holder vi Gruppeturen 2019 på Ungdomsøen!

De yngre spejdere har engelsk i skolen, og det giver mulighed for at starte 
kontakten med vores engelske venskabsgruppe i de yngre grene. Måske som 
videohilsner eller som spejdermøde i 2 lande samtidig, hvor opgaver skal løses 
sammen. Ideen blev testet med troppen sidste år, og kan sagtens bruges i de 
andre grene. 2018 har vist at internationalt spejd er stort og vildt - mere af det 
fremover.

Der kom nye mærker og nyt arbejdsstof i korpset i slutningen af 2018. Det glæder 
vi os til at lære at kende og bruge i spejderarbejdet, og Bellahøjs ledertur i marts 
vil fokusere på fuld implementering i alle grene. 
Hvem får først 2000 km mærket? Eller skattejægermærket?

GLerne 
Peter og Iben
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Et spejderår er gået for den nye bestyrelse, der blev valgt på såvel det ordinære 
som ekstraordinære grupperådsmøde sidste forår.
Tiden var kommet, hvor ikke mindst Helle Gammelgaard insisterede på at træde 
tilbage efter mange år som bestyrelsesformand, men også andre valgte at træde 
tilbage, så nye ansigter skulle tage over i nye roller.
Heldigvis er ikke mindst Helle, men også Charlotte Møller Hansen og andre 
aktive i det arbejde, det er at holde hjulene i gang i en stor spejdergruppe.
Det er der stor grund til at være dem taknemmelige for. Helle er stadig 
en drivende kraft i gruppen. Først og fremmest fordi hun er formand for 
Hytteudvalget, der i flere år utrætteligt har knoklet for, at vi kunne få lov til at 
opføre en ny hytte så hurtigt som muligt. Det lykkedes endelig i det forgangne 
år, da Teknik- og Miljøudvalget i kommunen i starten af december gav os fuld 
opbakning og grønt lys til at arbejde videre med planerne om et spejderhus/hytte 
på vandtårnsgrunden.
Via fonde, støtte fra nær og fjern og egen opsparing har vi rejst så mange 
millioner kroner, at vi nu kan fortsætte arbejdet, så udbud, projektering og alt 
det øvrige forarbejde kan gå i gang, inden selve byggeriet begynder. Vi fra 
bestyrelsen – og med os ganske sikkert mange andre – håber, at det nye hus 
står de om få måneder, men det er nok ikke realistisk, så vi må væbne os med 
tålmodighed en tid endnu
Det er værd at nævne, at Helle også har taget stor den i regnskabsarbejdet, 
der er en krævende post i gruppen. Det kan ikke skjules, og selv om kasserer 
Jan knokler, så er det godt, at det er fire øjne på tal, kolonner og konti og 
medlemssystemet.
Bestyrelsens opgave er at drive gruppen på bedste vis, udstikke retningen for 
arbejdet og sørge for, at der er penge til det, spejderne gerne vil.
Som det ses i beretningerne fra grenene, er B21B en gruppe med et højt 
aktivitetsniveau – hele tiden med et bagvedliggende ønske om at have god og høj 
kvalitet i spejderarbejdet, lave spændende ture og arrangementer, så den enkelte 
spejder udvikler sig personligt, men også i den patrulje, man er tilknyttet.
Gruppens altoverskyggende begivenhed i 2018 har været turen til England i 
sommer, hvor godt 70 spejdere og ledere var 14 dage af sted i juli. Først en uge 
omkring Bournemouth med diverse aktiviteter, og derefter en uges ophold med 
home hospitality i London hos spejdere fra vores venskabsgruppe i Barking/
Dagenham.
Fra bestyrelsens side var det en fornøjelse at se planlægningen og 
gennemførelsen af turen under styring af tropsledelsen, og afgangen den 
lørdag formiddag i Københavns Lufthavn var ikke uden en vis stolthed, når man 
kiggede som civil leder. Alt kørte efter planen i god ro og orden, boardingkort 
blev udskrevet, der blev kysset og krammet farvel, og nu skulle års og måneders 

Bestyrelsens beretning og planer
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Bestyrelsens beretning og planer
glæde og forventning udløses. Det blev den under den to år lange tur med 
oplevelser for livet, og vi har jeg hørt flere beretninger om, hvordan spejderne 
hjalp hinanden, når hjemvéen gnavede eller der bare skulle en arm om en skulder 
på en god ven. ”Vi klarer det sammen.”
Efter sommeren stod den på DHL Stafetten i Fælledparken, hvor vi fem aftener 
sørgede for saftevand til løberne, hvilket indbragte os 8.000 kr. Måske ikke noget 
stort beløb, men mange bække små, og måske kommer den dag – eller år - hvor 
vi kaster os over det tilbud om at stå for en pantbod på Roskilde Festival, der vil 
indbringe os mange tusinde kroner, som vi fik i foråret.
Det vil kræve mange m/k i arbejde under festivallen samt ikke mindst et stort 
planlægningsarbejde forinden, som nogen skal være villig til at lægge i det, hvis vi 
en dag skal tage ansvaret for den bod.
Derfor er vi så meget desto mere glade for at sælge juletræer, hvilket vi gør hvert 
år fra 1. til 23. december med aktiv støtte fra ledere og forældre, og det har været 
hyggeligt og rart at møde mange af jer nogle timer i december. Uden Jer forældre 
var det ikke muligt at sælge så mange træer, som vi gjorde i 2018.
Helt præcist blev der solgt 607 træer på de 23 dage mod 433 i 2017, og tre gange 
blev der leveret træer i alle størrelser, hvor fem-ti m/k hver gang afsatte et par 
formiddagstimer til at hjælpe med at læsse af. Den 23. december var der så få 
træer tilbage, at Charlotte da lige hentede nogle stykker hos en anden sælger, så 
vi havde noget at sælge den dag også. Også de træer blev solgt.
Det store salg har indbragt os et overskud på lige under 100.000 kr. Et rigtig, rigtig 
flot beløb, og det er penge, der skal bruges til det kommende spejderhus, men 
også til drift og aktiviteter til glæde for os alle i gruppen. Vi har rigtig god grund til 
at takke Charlotte for indsatsen i juletræsudvalget, men også Allan og Lene. Tak!
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Undervejs i juletræssalget tog vi igen del i Brønshøj Lokaludvalgs Jul på 
Vandtårnet, hvor lyset tændes. Det foregår blandt andet med at fakkeltog 
fra torvet, hvor vi udleverer fakler til deltagerne, der i samlet flok går ned til 
vandtårnet og kan købe kaffe og kage, mens børnene denne gang lavede 
popcorn ved vores bålfade. Den kraftige blæst denne gang rejser dog 
spørgsmålet, om det kloge i fakler, da flammerne og stearinen ud til siderne 
næsten gjorde det farligt at gå med. Den form skal vi udvikle på til næste gang.
Vi sluttede spejderåret med den traditionelle juleafslutning på Pilegården, 
hvor den igen stod på klippe-klistre julepynt, pebernødder, klementiner, kaffe, 
saftevand og bankospil, inden der blev sunget julesange rundt om juletræet. 
Omkring 120 spejdere og forældre deltog denne hyggelige aften.
 

Bestyrelsens beretning og planer
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Det – og de – kommende års fokus kommer meget til at handle om involvering 
af flere frivillige kræfter i og omkring gruppen. Her kommer forældre gruppen i 
fokus, da de/I er en stærk ressource med mange brugbare kompetencer. Derfor 
vil I forældre opleve, at vi vil spørge endnu efter Jer og Jeres hænder, så vores 
spejderledere kan bruge deres kræfter på det gode spejderarbejde, og så sørger 
vi forældre rundt om for rammerne. Sådan er opdelingen i den perfekte verden, 
og det bliver ikke let at nå dertil, men vi skal gøre forsøget, når vi nu er over 200 
spejedere i gruppen og har over 100 på venteliste. Det er rigtig mange børn og 
unge, som vi ikke kan byde velkommen år efter år, og det er drønærgerligt.
Apropos forældre og tættere involvering, så tager vi et skridt i den retning med 
februars Grupperådsmøde på den såkaldte grupperådstur. Her håber vi, at rigtig 
mange vil komme og høre og deltage i snakken om arbejdet i gruppen.

Bestyrelsens beretning og planer
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Efter nytår 2018 blev det gamle mikrohold introduceret for spejderweekendture, 
som jo er en vigtig del af det at være spejder. Det tidligere mikrohold kom således 
på tur i sneen i starten af marts, og en dejlig solskinstur i maj. I juli var mikroerne 
på en hyggelig sommerlejr med minierne, det er noget, vi altid stræber efter, 
så de kan møde nogle af dem, de skal være spejdere med, efter oprykning på 
Gruppeturen i august. Sommerlejren var 4 dage/3 overnatninger på Egemosen, 
og vi prøvede mange spændende ting, f.eks. træklatring og koldsmedning.
Når det nye hold mikroer starter efter Gruppeturen, kommer de ikke afsted på 
weekendtur før i det nye år. 
I stedet tager vi på et par udflugter, som i september gik til dyrehaven og opleve 
hjortene og de gode klatretræer, og i november gik rundt om Utterslev Mose, så 
deltagerne fik 5-km-mærket bagefter.
På lederfronten bestod mikroledelsen frem til Gruppeturen af Johanne, Freja, 
Amanda, Katinka, Iben og til tider Kristoffer. Efter Gruppeturen stoppede Johanne 
og Kristoffer helt (tak for jeres indsats), og derefter var vi umiddelbart kun 4. 
Heldigvis kom der et rykind på 3 ledere, så vi nu er 7 - hvilket ikke er for lidt, når 
alle tit lige skal noget. Nu er vi Freja, Amanda, Katinka, Iben, Amalie, Louise og 
Emil Ankjær. Dejligt med nye ledere, der bakker op om arbejdet i grenen.
Da den nye mikroflok mødte frem efter sommerferien, havde lederne igen i år 
navngivet de første patruljer, sammensat efter de bekendtskaber, lederne kendte 
til. Denne gang hed patruljerne Viber, Ænder, Fasaner og Hejrer. I december fik 
mikroerne nye patruljer, som de selv navngiver efter nytår. 
Efter sommerferien fik hele spejderkorpset nye mærker, det er interessant at 
arbejde med, og giver anledning til fornyelse af mikroernes ret fastlagte årshjul 
med nye aktiviteter og temaer. Noget andet nyt i år var et sjovt Halloweenmøde, 
for 5 mikroer, da mødet lå på selve dagen. Der vil sikkert være flere i 2019, når de 
ikke lokkes væk af trick-or-treat-sjov.

Mikroernes beretning
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Mikroerne har taget hul på de nye mærker, og lægger ud med Førtstehjælp og 
Cirkusartist i januar og februar.
2019 er færdigplanlagt for det nuværende mikrohold, helt frem til sommerlejren 
med gruppens mini- og juniorspejdere, og Gruppeturen til august. 
Vi har ikke været på tur med overnatning endnu, den første weekendtur, med 1 
overnatning bliver i februar i forbindelse med GRM-turen. På GRM-turen, som er 
en ny slags tur i Bellahøj (ihvertfald i nyere tid), skal vi også være sammen med 
minierne og juniorerne. Til maj tager vi afsted en hel weekend, med overnatning i 
telt. 
Den sidste tur som mikro for spejderne bliver Gruppeturen i august, hvor de bliver 
minispejdere - det er altid vemodigt at sige farvel til de store! Men vi glæder os 
også til at møde de nye mikroer efter ferien.

Mikroernes planer
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Hos minierne startede vi 2018 med at kigge på stjerner og være en tur i 
Stjernekammeret på Bellahøj Skole; Carsten delte ud af sin viden om planeter 
og stjerner - og et par gamle græske myter. 2018 var også patruljestanderens år, 
så hver patrulje fik valgt en farve, et navn (den blå fønix, de lyserøde økser, de 
grønne pandaer, de røde heste, de mintgrønne flammer og de orange bjørne), 
lavet en stander og skrevet et vers.
Resten af foråret dykkede vi ned i mere klassiske spejderfærdigheder - 
teltslagning, bål, knob og pionering inden forårsturen, som gik til Orekilde. Her 
blev vi dog inden døre for at tage 24 timer-i-sovepose-mærket (som desværre 
stadig ikke er ankommet). Der blev spillet en masse kort- og brætspil, lavet mad 
og gennemført et halsbrækkende forhindringsløb - alt sammen i soveposerne.
Forsommeren bød også på det traditionelle Oak City Rally, hvor vi stillede med 
to mini-vogne - Discokuglen og Den røde Ferrari, som begge kom igennem i fine 
tider.
Sommerlejren 2018 gik til Egemosen Spejdercenter - som tidligere år sammen 
med mikroerne. I år var vejret helt utrolig fint - den stod på sol hele ugen. 
Desværre betød vejret også at der bålforbud, så vi måtte nøjes med at lave mad 
på Trangia. I løbet af ugen nåede vi blandt andet at bygge et flot køkkenbord, 
bygge en tømmerflåde (som holdt alle flydende), bade flere gange, tage på hike, 
overnatte i shelter, lege indianere og en slutte af med en vandkamp. 
Efter sommerferien drog hele gruppen på pokemon tur til Avnstrup, Japan. Team 
Rocket kidnappede Pikachu, men efter intens træning lykkedes det heldigvis 
at befri Pikachu. Vi måtte dog sige farvel til en folk minier, som rykkede op til 
juniorerne - men heldigvis kunne vi også byde velkommen til en flok nye minier.
Som altid startede vi efteråret med at fintune de basale færdigheder med kniv 
og sav. Vi var også med på årets minitræf i Egemosen, hvor vi var i lære som 
superhelte og hjalp Superknuden.
Efterårets møder blev også brugt på at fremtrylle fantastiske retter på Trangia - 
lækker tomatsuppe, sprøde sliders og gammeldags æblekage. Igen i år var det 
en fornøjelse af se minierne i aktion - og vi glæder os til mere gourmet-bålmad 
på de kommende ture. Vi sluttede 2018 af med et helt nyt forløb - Nørd-mærket, 
hvor vi prøvede kræfter med syre/baser, byggede en hjemmelavet lavalampe og 
forberedte hjemmelavede sodavandsraketter, som vi skyder af på første møde i 
2019.

Mange Minispejderhilsner
Christoffer, Jeff, Maria, Martin, Morten & Jacob

Miniernes beretning
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DDS har gentænkte de eksisterende mærker og lanceret et helt nyt sæt; en 
del er gammelt indhold i ny indpakning, men der er også helt nye ideer. I 
2018 tyvstartede vi lidt (vores gourmet-Trangia forløb dækker det nye Bålkok-
mærke og Nørd-forløbet er også nyt), og i 2019 fortsætter vi med kulturspejd. 
Vi skal undersøge vores egen (B21B miniernes) kultur og besøge en anden 
(søspejdernes).
Der er naturligvis også en masse af de sjove ting vi plejer - en forårstur (i år 
sammen med resten af gruppen), en sheltertur når det er blevet lidt varmere, Oak 
City Rally, SuperDivi, 5 km og 10 km mærker og så lidt flere af de nye forløb - 
første hjælp, øde ø, selvstændig og Raftebygger.
Året sommerlejr ligger i uge x - i år skal vi afsted ikke bare sammen med 
mikroerne, men også med juniorerne. Vi tror det bliver en super oplevelse at være 
afsted lidt flere sammen.

Miniernes planer
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Året i juniorgrenen startede med fokus på orientering. Vi var afsted på flere af de 
såkaldte “Molboløb” arrangeret af Søllerød OK. På den måde var der nogen der 
havde hængt en masse poster op, og lavet fine kort i flere forskellige niveauer 
- og det giver bare så meget mere at arbejde med orientering i praksis, end at 
sidde indenfor og kigge på et kort. 

I februar tog PLAerne på tur - de fik lov til at starte med at købe ind til turen, inden 
vi hyggede med spil om aftenen. Dagen efter gik turen til et lille opgaveløb i Ikea, 
inden vi tilbage ved hytten lavede lækre burgere på bål. Som dessert forsøgte vi 
os med at lave popcornmaskiner ud af gamle dåser - med blandet succes. 

Næste forløb var kommunikation hvor vi bl.a. Kiggede på koder, god og dårlig 
kommunikation, og fik produceret nogle fine indlæg til totempælen. Forløbet endte 
passende med en tur, hvor det viste sig at Kaj fra Kaj og Andrea, havde gang 
i nogle beskidte forretninger. Heldigvis fik de agenter der jagtede Kaj hjælp fra 
juniorne. Juniorerne fik både øvet sig i at snige sig, udspioneret Kajs skjulested 
fra et træ,  snakket i walkietalkie, hacket Kajs computer, for endelig at kunne 
samle beviser ved at snige sig ind til Kajs fest. På det grundlag kunne spejderne 
hjælpe med at få Kaj anholdt dagen efter. 

Som altid betyder foråret at vi skal på Divi, og 2018 var ingen undtagelse. Vi 
brugte som altid en del møder på at få pudset de klassiske spejderfærdigheder af, 
og vi var også forbi Lersøparkspejderne sammen med resten af divisionen, for at 
bygge minikatapulter.

I år sendte vi 8 seje juniorer afsted på Korpsets Juniorkursus, PUF, og vi havde 5 
flotte vogne med på Oak City Rally. 

Efter Divi øvede vi os i at lave lækker mad på trangia (det kan godt være svært at 
koge den rette mængde pasta) og vi planlagde og afholdte et møde for minierne, 
med kendte personer som tema - det var ret morsomt.

Sommerlejren gik i år til Assenbækmølle - og det var vildt mærkeligt, fordi vi slet 
ikke måtte tænde bål. Derfor skulle vi lave mad til 25 mennesker på trangia - det 
kræver en hel del trangiaer - og lige mange spejdere til at passe dem. Udover 
det var det rigtig varmt, og der var masser sol. Efter vi havde bygget vores lejr, 
skyndte juniorerne sig ud på hike, med alt hvad der hører til af omveje, indkøb til 
aftensmad, bivuakbygning og fis og ballade. Vi nåede også at bade i centerets 
badesø, klatre på deres klatretårn, grave en dyb fedtfælde der hed Stella, finde en 
spejder i glemmekassen, slentre på vikingemanér, holde lejrbål uden bål og lege 

Juniorernes beretning
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med naboerne, inden vi sluttede turen med at prøve at pakke telte ned hurtigere 
end lederne. Det var tæt på…

Efter sommerferien var vi med resten af gruppen på gruppetur til Japan, hvor vi 
som altid sagde farvel til alle de gamle juniorer, og fik en masse friske minier op. 
Dem blev vi naturligvis nødt til at lære en masse seje juniorting, og vi havde derfor 
en del møder med fokus på sikkerhedsbeviser og båltænding. 
Inden vi skulle på juniortræf og spille vikingehøvdingebold med resten af 
divisionens juniorer, trænede vi at slå telte op, og efter brugte vi et møde på at 
lave mad på trangia. 

PLAerne fik igen i år en særlig dag kun for dem, og brugte noget af tiden på at 
planlægge et møde for deres patruljer, inden vi kastede alle patruljerne ud i at 
planlægge et løb for alle forældrene - sjovt og lærerigt for begge parter. 

November startede med Fællesmøde hos Valbypark, hvorefter vi havde et møde 
om orientering, et om hvordan man pakker sin rygsæk og klæder sig ordentligt på, 
inden vi drog på efterårstur, hvor vi fik gået 10 km, og prøvet en forhindringsbane 
på vejen. På turen fik vi også leget Skovstratego og spillet spil - rigtig hyggeligt. 

Året sluttede med et knobmøde, inden først vores egen juleafslutning med 
blomsterkranse, drinks og limbo, og derefter gruppens klassiske juleafslutning 
med juleklip og pebernødder.

Ledermæssigt havde vi et flot forår, hvor den faste stab blev suppleret med 
Katrine fra Eqaluk. Desværre startede efteråret knap så godt, da over halvdelen 
af ledelsen måtte skære mere eller mindre ned på planlægning og delvist også 
deltagelse på møderne af personlige årsager. Derfor satte vi skarpt ind på at finde 
nogle gode nye ledere der kunne sætte fut i planlægning og møder, og vi havde 
også hjælp af et par forældre til nogle af møderne. TAK FOR DET! Heldigvis fik 
vi i løbet af efteråret overtalt Asta og Esther fra sirius til at komme og hjælpe os, 
og i slutningen af året fik vi takket være bestyrelsesformand Anders fat i endnu en 
leder, Ditte, helt ude fra. Således er vi ved årets udgang 8 ledere med varierende 
engagement: Morten (JL), Asta, Ditte Esben, Esther, Gustav, Heidi og Lisbeth.

Juniorernes beretning
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I 2019 skal juniorerne selvfølgelig arbejde med en masse klassiske 
spejderfærdigheder: Vi starter igen med orientering, hvor vi udnytter de fine 
Molboløb, så juniorerne igen i trygge rammer kan få lov at fare vild. Herefter 
kigger vi på førstehjælp, alt imens de løbende får et møde til at øve båltændingen. 
Det betyder at vi kan koncentrere os om andre spændende ting op til Divi, 
ligesom at vi igen er glade for at al forberedelse til Oak City foregår særskilt. Der 
håber vi at sende mindst 5 flotte vogne afsted, ligesom at vi håber på at slå sidste 
års rekord i antal PUFdeltagere*.

Efter vi har slået alle de andre juniorer til Divisionsturneringen går vi i gang med 
at lave bestikposer, så der bliver meget nemmere at holde styr på sit spisegrej 
på sommerlejren. Herefter skal vi forbi 
Havets helte til fællesjuniormøde, samt 
planlægge og afholde et møde for 
minierne. 

Årets sommerlejr bliver lidt vildere end 
den plejer, da vi har slået os sammen 
med mikro og mini, og derfor finder et 
fedt sted som base, hvor vi dels kan 
fordybe os i nogle af de spejderting der 
kræver mere plads og tid - og samtidig 
håber vi at komme lidt ud af lejren - 
udover at vi selvfølgelig skal hygge os 
max!

Efter gruppenturen kan vi få lov at starte 
forfra med et nyt kuld seje minier, der 
skal lære at være endnu sejere juniorer! 
Derfor tør vi godt allerede nu garantere 
at de lærer at hugge med økse, får lov 
til at tænde et bål eller to, udover alle de 
andre sjove ting - så som at planlægge 
et møde eller to, komme på juniortræf, 
og hvad de fjollede ledere ellers kan 
finde på. Vi glæder os i hvert fald!

* 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.

Juniorernes planer
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Året startede for alvor op med en tropstur i februar, som var arrangeret af Sirius 
II. Vi forsøger i troppen altid at have en tur om året i samarbejde med klanen, så 
spejderne har mulighed for at hilse på de klanspejdere, som de rykker op til når 
de siger farvel troppen. Det var en rigtig hyggelig og snefuld tur, så det blev vist 
også udnyttet med et par sneboldskampe.
 
Da vi ramte foråret, var det traditionen tro tid til at få pudset spejderfærdighederne 
af og konkurret mod de andre patruljer i divisionen til SuperDivi på Gurredam. Der 
blev både dystede i pionering, havregrødslavning og alle patruljerne havde lavet 
super seje poster, som de skulle udføre for juniorspejderne. Her scorede B21Bs 
patruljer høje point, da de var både kreative og gennemførte. 

En lille sej flok tog i påsken på patruljekursus på Egemosen. Omend det var 
lidt koldt, var vejret i godt og spejderne fik trænet lejrfærdigheder alt imens de 
hyggede med andre spejderkammerater fra hele landet.

På årets Oak City Rally havde vi 3 vogne med – og selvom der ikke blev 
hevet præmier hjem, virkede det til at spejderne havde en hyggelig tur med 
sæbekassebilerne.

Et af årets helt store omdrejningspunkter var vores sommerlejr til England. I juni 
2018 prøvede vi således for første gang at afholde et international møde sammen 
med de engelske spejdere, hvor de sociale medier blev brugt til at kommunikere 
på tværs af landegrænser. Især kommunikation var vigtig for at kunne løse 
en masse opgaver og blive klogere på hinandens kultur. Det var en rigtig god 
mulighed for at møde de engelske spejdere og vi håber at det bliver en årlig 
tradition, så vi kan holde venskaberne og oplevelserne fra årets sommerlejr ved 
lige.

Da vi 5 uger senere mødte de engelske spejdere i Butchers Coppice i 
Bournemouth, kunne man mærke at flere spejdere kunne genkende hinanden fra 
det digitale spejdermøde i juni. Mere end 85% af spejderne fra troppen deltog på 
lejren og med ca. 50 engelske spejdere, endte vi med at blive over 100 spejdere 
på samme lejr. Det gav både logistiske udfordringer og en følelse af at være en 
del af et stort og omfangsrigt samarbejde. Undervejs på lejren skulle vi både 
opleve og udfordres. Således overnattede vi på Brownsea Island, hvor vi kunne 
fejre at der var gået nøjagtigt 111 år siden Lord Baden-Powell besøgte lejren 
med 20 drenge og dermed afholdte verdens første spejderlejr. Vi var også ude 
og klatre på og springe fra klipper (coaststeering), se det flotte Corfe Castle, 
opleve Londons byliv og besøge en forlystelsespark. Og alt dette oplevede vi 

Troppens beretning



- 24 -

Troppens beretning
sammen med de engelske spejdere, så der var rig mulighed for at opleve en lidt 
anderledes kultur og skabe nye venskaber. Sommerlejren i 2018 bliver således 
en lejr der huskes i mange år fremover.

I august rykkede en stor flok juniorer op til troppen, samtidig med at vi sagde 
farvel til en lidt mindre flok. Stemningen var høj og vejret i top. Efter oprykningen 
nåede tropsgrenen op på at være omkring 65 spejdere, hvilket betød at vi 
startede 2 nye patruljer op om mandagen – vi er således oppe på 8 patruljer. Det 
er mange spejdere, så vi er blevet meget fokuserede på at de fælles tropsmøder 
ikke må blive for kaotiske (men det er ikke nemt). Det har således tvunget os 
til at tænke mere i hvordan vi giver ansvar til patruljeledelserne samt en mere 
dynamisk mødeform der tilgodeser forskellige kompetencer, erfaringer og 
interesser. Året sluttede af med en række patruljeture og en tropstur med juleri og 
generel hygge. Det virkede til at være et socialt indspark der vakte stor glæde hos 
spejderne.

Patruljelivet
For et år siden opstartede vi en separat radiseledelse til at varetage PLA-
arbejdet i troppen. Det er et koncept gruppen tidligere har haft gode erfaringer 
med, men vi er stadig ved at finde den helt rette form for det i vores nuværende 
trop. Det kræver tilvænning, men vi kan mærke at det tillader os at fordele vores 
kompetencer bedre og i langt højere grad støtte radiserne i deres arbejde. At 
have en separat ledelse til at arbejde med patruljeledere og -assistenter kan være 

HVAD	ER	EN	RADISE? 

I troppen i Bellahøj 21st Barking går patruljeledelserne 
under den fælles betegnelse ‘radiser’. Det er en 
gammel titel som kommer efter tegneserien 

radiserne, men i dag kan rollen også symbolisere 
det at spire og vokse.
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en stor afhjælpning for tropsledelsen, men til tider har vi også måttet erkende 
at det kan være sværere for os at have en god føling med patruljerne, når vi 
som tropsledelse ikke har så meget tid med PLA’erne. I december havde vi et 
evalueringsmøde mellem tropsledelsen og radiseledelsen og fastlagde her nogle 
planer for hvordan vi kan optimere samarbejdet for den kommende sæson. 

Farvel til et par garvede – og goddag til et par nye
I løbet af året har vi måttet sige farvel til Nathalie og Aya, der er stoppet som 
ledere efter at have været i topledelsen i mange år. Vi vil gerne sig en stor tak 
for den indsats I har ydet i tropsarbejdet. Heldigvis kan vi og I andre stadig 
møde dem i Spejderland, hvis I tager på PLan eller nyder en aften i selskab med 
Godthåbsrevyen.

I løbet af 2018 bød vi dog også nye lederkræfter ind i tropledelsen. Fnug 
startede op i starten af året og Valdemar begyndte i ledelsen umiddelbart efter 
gruppeturen. Udover at det er en stor hjælp at få nye ind, skaber det også nogle 
sunde snakke omkring hvorfor vi gør som vi gør i tropsleden. Det er altid godt at 
blive udfordret på ‘plejer’, så det vil vi gerne sig jer en stor tak for 😉
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Et nyt år er allerede godt i gang, så nogle af vores planer har allerede fundet 
sted. Eksempelvist er tropsledelsen begyndt at deltage på dele af radisemøderne 
og ligeledes vil Radiseledelsen måske dukke op til kommende tropsmøder og 
-arrangementer. Det skaber forhåbentlig mere kontuitet i spejderarbejdet fra 
tropsmøderne til patruljearbejdet. Ligeledes har vi været mere opmærksomme på 
at sætte overskrifter for kommende tropsmøder, så patruljerne kan blive inspireret 
på indholdet for deres patruljemøder.

I februar afholder Sirius II en tur med fredskonference som tema. Det er vi 
spændt på at se hvad der kommer ud af. Tropsledelsen tager med som madhold 
og hjælper med praktiske ting, så Sirius II kan fokusere fuldt ud på programmet. 
I påsken inviterer vi radiserne på påskekursus til Forlev Spejdercenter, hvor 
vi håber at de får opbygget nye venskaber og inspiration til spejderarbejdet 
hjemme i patruljerne. I slutningen af april vil der forhåbentligt være en masse 
tropsspejdere fra B21B der tager med på divisionsturneringen, hvor I kan møde 
og kæmpe mod de andre tropsspejdere i divisionen.

Til sommer tager vi igen til udlandet; denne gang skal vi mod det nordøstlige 
Polen – og I kan tro at vi glæder os. I skrivende stund bliver vi omkring 30 
spejdere der skal sejle i kano, vandre i den smukke natur i nationalparkerne 
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og inspicere det polske liv på landet. Det bliver uden tvivl en oplevelsesrig 
sommerlejr.

Med 60-70 tropsspejdere, er det udfordrende for os at leve op til vores egne 
ambitioner for hvad det gode spejderliv dækker over i troppen. Derfor håber vi at 
kunne byde endnu 1-2 nye tropsledere velkommen i løbet af 2019. Dog forventer 
vi at vi efterhånden er nået det maksimale antal tropsspejdere, da vi fra august 
2019 sender ca. lige så mange spejdere op til Sirius II som vi modtager fra 
juniorgrenen. Det er således en vigtig målsætning for tropsledelsen i 2019.

På patruljefronten forventer vi ikke at der bliver flere end de nuværende 8 
patruljer. Dog er vi begyndt at tænke mere i årgangs-patruljer, dvs. patruljer der 
består af spejder-årgange der ikke er langt fra hinanden. Vi har fx haft gode 
erfaringer med patruljer der startede ud med udelukkende at bestå af 1. og 2. års 
tropsspejdere tidligere – og som så løbende er rykket op sammen. Det kan skabe 
mere nærhed i patruljen og giver i langt højere grad patruljerne og deres ledelser 
mulighed for at udvikle sig i et roligere tempo i takt med at de bliver ældre. Vi 
forventer ingen større rokader til sommer, men hvis det påkræves, vil vi således 
være fokuserede på at patruljerne består af spejdere der er tættere på hinanden 
aldersmæssigt.

I efteråret 2018 var mikro, mini og 
junior-grenene så heldige at de blev 
præsenteret for nye mærker der 
har taget udgangspunkt i det nye 
udviklingskompas. Til sommer bliver 
det troppens tur og vi ser meget frem 
til at tage de nye mærker og det 
respektive materiale i brug allerede 
umiddelbart efter sommerferien. 
Udviklingskompasset tager 
udgangspunkt i præmissen om at vi alle 
udvikler os forskelligt og at vi løbende 
skal udfordres på forskellige områder og 
i varierende grad. Det kan være svært 
at huske i det daglige, så vi ser meget 
frem til at kunne tage de nye materialer 
i brug til at kunne lave endnu bedre 
spejderarbejdet i 2019.
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2018 har for Sirius II været et år med masser af aktivitet, spas og hygge. Klanen 
er i efteråret vokset til at have et stabilt fremmøde på mindst 10 mand til alle 
arrangementer - ugentlige møder såvel som ture og kollektivuge. Det er ret 
fantastisk!

I løbet af året har vi holdt mange ture. Vi startede med at arrangere vinter-tur 
for troppen. Den foregik i en træningslejr for mexicanere, der gerne ville være 
amerikanere - det indebar blandt andet mac n cheese på Trangia, sorte penge, 
Trump-toiletpapir og linedance. 

Vi var på to ture med én overnatning. På den ene havde vi sne til knæene og blev 
vækket af lokale orker og elvere, som holdt sæsonstart cirka i den shelter, hvor vi 
sov. Den anden var en cykeltur i sommerens eneste regnvejrsweekend. Vi delte 
teltplads med 20 heste og måtte kæmpe for at få lov at beholde vores jordbær.

I maj vandt vi Oak City Rallys flotteste seniorbil! Men andet kunne selvfølgelig 
heller ikke være sket, når nu vi stillede med en Team America-bil. ;) 

Sommerlejren gik til England sammen med troppen. Vi blev insta-fame og delte 
alt med vores 10 følgere - blandt andet englændernes imponerende lejrbål. 
På lejren blev vi mætte, tog hensyn til folk med jordnøddeallergi og fulgte 
englændernes regler om at seniorer skal være over 18. Vi var især godt tilfredse 
med logistikken og nød at køre i minibusserne. I HoHo-ugen tømte vi London for 
iskaffe, var til verdens mærkeligste fest og så en musical, som handlede om sko. 
Alt i alt hyggede vi os gevaldigt! 

Gruppeturen gik til Japan, og Sirius II havde fået hovedrollerne som Ash og Team 
Rocket. Rocco rykkede op til BOB fredag aften men var featuring guest star - han 
gjorde en god indsats som selvlysende Pikachu. 
I efteråret holdt vi ingen rystesammentur. I stedet havde vi forskellige andre 
arrangementer: i oktober så vi Godthåb Revy og var på haustur, og i november 
holdt vi en dejlig kollektivuge. Ovenpå dén succes har vi (med bestyrelsens 
velsignelse) budgetteret penge til en kollektivuge igen i 2019. Vi glæder os 
allerede! 

I december hjalp vi gruppen med at sælge juletræer, og som afslutning på året 
holdt vi en fortræffelig julefrokost. Vi takker for dette år og glæder os til det næste!

Sirius II’s beretning
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I 2019 har Sirius II særligt fokus på to ting: 

Sommerlejr
Vi planlægger en ekstraordinær sommerlejr til udlandet. Det er noget, som ingen 
af klanens nuværende medlemmer har gjort før, så vi er spændte på, hvordan 
det går! Sommerlejren bringer to ting med sig: selve planlægningen af lejren og 
indtjening af penge, så deltagerbetalingen ikke bliver helt vild. 

Voksende klan
Efter sommerferien får vi en masse nye medlemmer op fra troppen. Klanen 
er allerede i 2018 næsten blevet fordoblet, og med oprykkerne bliver klanen 
større, end den længe har været. Vi skal hitte ud af, hvordan man laver dagligt 
seniorarbejde for 15-20 mennesker i stedet for 5-10. Hvis vi lægger hovederne i 
blød og tænker os godt om, skal det nok gå! 

Sirius II’s planer
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Bobs beretning
Så er det gået endnu et år i BOB. Og det har været et godt år. Alt er næsten 
som det plejer. Første halvår har budt på en BOB-tur og 4 fælles BOB-møder. 
Her har vi bl.a. kodet, været på løb rundt i Brønshøj og på skovtur med resten af 
divisionens seniorer. 
Påsken er ikke det samme uden den årlige traditionsfyldte påskefrokost, der altid 
byder på sjov og hygge i gode venners lag. Traditionen foreskriver at Polaris går 
50+ km. lige op til - hvilket selvfølgelig gentog sig i år med en 50 km. tur. 
Underklanerne holdte sommerlejr hver for sig. Polaris tog en tur til Samsø, men 
Eqaluk valgte at tage til syden for at se hvad Lolland havde at byde på.
Efteråret startet ud med USB - Urban Scout Battle og efterfølgende BOB-
generalforsamling, hvor årets møder mm. blev fastlagt.  
Seniortræf er som altid blevet besøgt i år. Næste år satser vi stærkt på at begge 
klaner er repræsenteret. 
Udover USB er BOB blevet klogere på København gennem en kodefyldt aften 
i Københavns gader. Her sagde vi også velkommen til en del nye medlemmer i 
BOB, herunder æresmedlemet Rocco.
Derudover har året budt på en masse møder for de enkelte underklaner bl.a. 
IKEA-løb, flugt fra escape room og lavet mad på nye måder. 
Årets sluttede af med en tur i shelter lille nytårsaften.
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Bobs beretning Bobs planer
Det nye år byder på et par BOB-møder og mange møder i de enkelte underklaner. 
Deruodver er BOB-turen i år ændret til én dag i maj i stedet, hvilket vi ser frem til. 
Polaris er fortsat 9 medlemmer i klanen og fortsætter med at holde møde én gang 
om ugen. Eqaluk har fået en del nye medlemmer og er nu 11 i klanen og holder 
fortsat møde cirka hver tredje uge. 
Eqaluk stiller op med et sandt dreamteam til Oak City Rally og forventer 
selvfølgelig at vinde i super- senior-klassen. 
Derudover vil året som altid byde på sommerlejre, skovtur og seniortræf.
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Gruppens udviklingsplaner læner sig i år op ad det gruppeudviklingsforløb vi 
er i gang med, med støtte fra konsulenter fra korpset. Den konkrete udførsel af 
planerne bliver udspecificeret i de første måneder af året. Samtidig bygger det 
videre på det arbejde der er lagt i 2017. Processen blive løbende visualiseret på 
Rytterskolens vægge med plancher, så alle bliver en del af processen og kan 
følge med undervejs. Det samlende tema er menneskelige ressourcer. Hvordan 
sikrer vi både at tiltrække, udvikle og fastholde de mennesker, der driver vores 
store og velfungerende spejdergruppe.

Udviklingsperiode
Grupperådsmøde 2019 til Grupperådsmøde 2020

Vi fortsætter udviklingen af en erstatning for fællesledermøderne. KURSmøder 
fungerer som koordinerende møder, hvor punkterne er vendt på forhånd i 
grenene. 
Grenledelserne finder også forhånd deltagere til udvalg for større fælles 
arrangementer, således er der fortsat fokus på at involvere alle ledere i gruppen 
(på skift) i de fælles arrangementer. 
De meget driftfokuserede KURSmøder suppleres af sociale arrangementer for 
ledergruppen, hvori der kan indgå information eller vidensindsamling om tiltag i 
gruppen.

Der vil fortsat være fokus på inddragelse af forældrene i gruppen. Punktet er 
fortsat i opstartsfasen efter flere tiltag blev indført i 2018. 

Konceptet er udbredt til Fastelavn og Juleafslutning, bruges igen på Gruppetur 
2019. Vi holder fast i konceptet og tænker det ud i andre sammenhænge - f.eks. 
med tiden Gruppesommerlejr. 

Udviklingsplaner 2019

Nye ledermøder

ForÆldrekompetencer og forÆldrehjÆlp

Nye arrangører involveres

Årets eksperiment i Bellahøj

Mentorordning

Øget fokus på rekruttering af nye ledere

Nyt arbejdsstof og mÆrker til alle grene
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Det videre forløb består i at afprøve konceptet. Mathias retter henvendelse til 
nogen i gruppen, der måske kunne have glæde af en støtteperson i gruppen til 
ideudvikling i forhold til et konkret projekt.

Spiller sammen med Nye arrangører. 1-2 gange årligt vælges et område, hvor vi 
gør noget helt anderledes end vi plejer. En hensigtserklæring om at afprøve nye 
vinkler og muligheder, selvom det kan gå galt.

Det er vigtigt, at der løbende er fokus på at invitere nye ledere ind i Bellahøjs 
ledergruppe. 
Der skal lægges faste procedurer med opslag på større uddannelsesinstitutioner, 
og findes en ansvarlig til at holde det i gang, med dette som eneste GA-
opgave. Der skal produceres PR-materiale og laves et årshjul i forhold til 
uddannelsesstart. GLerne varetager den videre kontakt med interesserede.

Korpset har i 2019 gennemgået en revidering af arbejdsstoffet til alle grene. Det 
betyder at der allerede er kommet nye mærker og ledervejledning til de yngste 
grene og i sommeren 2019 kommer det til de to ældste grene. Grundlaget for det 
nye arbejdsstof er et arbejdsredskab som DDS kalder udviklingskompasset. 
Lederne i gruppen vil i løbet 2019 få en grundig introduktion til det nye 
arbejdsstof, udviklingskompasset og mærkerne. Derudover skal hver gren 
arbejde med, hvordan netop de får integreret det nye arbejdsstof i det daglige 
spejderarbejde, så vi er helt klar til at sætte spejderne i gang med at tage alle de 
nye seje mærker.

Udviklingsplaner 2019

Årets eksperiment i Bellahøj

Mentorordning

Øget fokus på rekruttering af nye ledere

Nyt arbejdsstof og mÆrker til alle grene
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Regnskab 2018 og budget 2019

Gruppens regnskab og budget vil blive udsendt pr. mail og vil være at finde på 
gruppens hjemmeside primo februar.
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Fryser du på møderne?
Så skal du da have en halsedisse!

Bestil på b21b.dk/halsedisse allerede nu



Tak for i år!
Vi glÆder os til

at se hvad 2019 byder os

b21b.dk

Bellahøj	21st	Barking	•	Absalon	Division	•	Det	Danske	Spejderkorps
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