
Bestyrelse- og ledelses beretning 2018-19 

 

Året startede med vores arbejdsdag i hytten i april måned, hvor vi fik ryddet 

op og gjort rent inde i hytten og udenfor fik vi startet på at bygge vores 

overdækning til vores kanoer - selvfølgelig med hjælp fra vores spejdere og 

deres forældre – så tusind tak for det. 

 

I maj var der loppe og plantemarked i Øster Kippinge hvor juniorerne 

deltog sammen med Laila, hvor udfordringen var at være i en sovepose i 24 

timer.   



Vi har lovet at holde spejderloven på Skt Georgsdag, denne gang i Vålse.

 

 

 

 

 



Og der er blevet spist is i lange baner… 

 

 

Den 19. juni modtog vi viporettefaklen som var startet i Nakskov d. 13. 

maj. Viporetten blev afholdt i Ovstrup spejdercenter i uge 28, og på trods af 

afbrændingsforbud i resten af DK fik vi lov at lave mad over bål. Det var en 

rigtig god lejr for store og små.      

 



 

 

I 

 



I september havde vi lejet os ind i sky camp i Systofte skoven, hvor 

spejderne skulle prøve at sove i treetop telte, hvilket var en oplevelse for 

store som små.  

 

 

I oktober havde vi vores lysfest, hvor der var dejlig opbakning fra 

spejderforældrene. Der var lavet aktiviteter for forældre og spejdere 

hvorefter vi rundede af med mad fra bål.  



  

I december afholdt vi vores juleafslutning som heldigvis havde så stor 

forældreopbakning at vi var nødt til at flytte til Vålse Gamle Skole – lad os 

håbe det må blive en tradition. 

Vi startede 2019 med en nytårsparade i Gyldenbjerg Kirke, en ny tradition, 

hvor det var spejderne, som holdt prædiken i samarbejde med præsten 

Dorthe, hvilket var en rigtig hyggelig oplevelse både for spejdere og for 

den almindelige kirkegænger. 

Vi har i det forløbne år gjort en del ud af at skærpe vores profil udadtil med 

hjemmeside og facebookside. Derudover har vi købt nye fleecetrøjer med 

logo, som desværre kun de store kan passe, da det var et restparti, men vi 

arbejder på at finde egnede fleecetrøjer til alle.  



Vi har også gjort en del ud af at udvikle gruppen, både på det 

spejdermæssige plan samt, på den administrative del med en ny Ipad, 

bærbar computer og printer. 

Det var også i 2018 persondataloven trådte i kraft, hvilket betyder at vi har 

udfærdiget vores egen persondatapolitik, som ligger frit tilgængelig på 

vores hjemmeside.  

 

Det er glædeligt at kunne oplyse at vores medlemstal er steget fra 25 til 28 

spejdere, og vi regner med at det fortsætter, som i resten af landet.  

Vi har bl.a. startet en ny afdeling, familiespejd, hvor Dorte Dangaard er 

leder. Vi har haft lidt udfordringer med at få spejdere til denne afdeling, 

men håber på mere held i 2019 i familiespejd. Familiespejd indebærer stor 

forældreinvolvering, da de her skal have en voksen med til spejder.   

Vi oplever ellers ikke mangel på forældreopbakning hos os, I forældre er 

rigtig gode til at støtte op om vores arrangementer, tak for det! Det gør det 

bare sjovere at arrangere noget😊 Vi er blevet en smule bedre til at spørge 

jer forældre om at give en hånd med. Det gør I hvis vi beder om det, Tak 

for det! 

Desværre må vi sige farvel til vores leder Karina. Tusind tak for denne 

gang, og for dit store engagement og orden. René går fra leder til 

medhjælper, dejligt at du stadig vil være sammen med os. 

Flere spejdere og færre ledere betyder, at vi har brug for nye folk til vores 

fantastiske fællesskab. Vi glæder os til at byde velkommen til mindst to 

voksne som vil lege med os, så vi kan blive ved med at have det sjovt til 

spejder.  

Vi er i fuld gang med at planlægge et stort arrangement på Nr Vedby skole. 

Vi skal afholde Olandiske lege en hyggeturnering for alle juniorspejdere på 

Lolland -Falster, hvilket vi glæder os rigtig meget til.  

Tak for endnu et godt spejderår 

Formand Michael Stang og Gruppeleder Birthe Ingvorsen 


