1.Ry Gruppe’s 2019 bestyrelsesformand beretning.
I 1. Ry Gruppe’s bestyrelse har 2019 været et år præget af tilstadighed at have
en utrolig stor indtjening og engagement til vore loppemarkeder og dernæst er
vi fra bestyrelsens side har drøftet de økonomiske aspekter i, at vi snart
afslutter vores sidste del af byggeriet på Lynghoved, men samtidig har en
usikkerhed ang. vores langsigtet indtjeningskilde. Dette velvidende at vore
markeder stadig giver os gode indtjeninger, som vi fremadrettet ønsker at
kanalisere yderligere til vores spejderarbejde og udvikling.
Helt konkret afholdte vi vores 41. Høstmarked her i 2019, og dette blev både
et marked i fællesskabets tegn og med en god indtjening. Dette selvom vejret
ikke ligefrem var med os, men alligevel havde vi mange besøgende både
lørdag og søndag, der alle bibragte en rigtig god stemning. Desuden havde vi
endnu en gang en meget hyggelig fællesspisningsaften, lørdag, hvor der
heldigvis var mange frivillige der deltog. Desuden har både vores forårs- og
julemarked ved Brugsen ligeledes indbragt godt, og det er meget
tilfredsstillende at se, at alle vore frivillige kræfter bærer frugt. Tillykke til os
alle, og endnu en gang en kæmpe tak til alle der ligger en indsats, om det så
er en time eller flere dage. Mange tak. Dette betyder også, at vi fortsat hver
uge henter store mængder genbrug i vores container på genbrugspladsen. Vi
er selvfølgelig meget taknemmelige for denne tilslutning. Vi er dog nød til at
henstille til, at dette virkelig er essentielt for, at vi kan fortsætte vores positive
udvikling, og I som forældre har virkelig en stor aktie i, at dette kan sikres. Vi
vil dog helst sikre dette af frivillighedens vej, og derfor en lille bøn til, at de der
bare en gang imellem har en times overskud søndag formiddag til at være med
til at hente lopper, må meget gerne henvende sig til undertegnede således, at
du kan komme på tilkaldevagt-listen.
Forbedringer i Lynghoved er fortsat i højsædet hos vore hyttefædre, og specielt
taget står i øjeblikket for skud og færdiggørelse af teltlager afdelingen. Dog
skal det nævnes, at på det ekstraordinære grupperådsmøde den 23. Oktober
blev det ekstra budget vedtaget, og derved sikres taglægningen af en lokal
tømmer således, at vi ikke overbelaster vore hyttefædre. Vi håber, at alle
disse forbedringer giver et endnu bedre miljø for vore spejdere og deres
aktiviteter. Ihvertfald benyttes hytten aktivtivt både af egne spejdere og andre
grupper som låner hytten. Det er skønt at mærke, at der sættes pris på
omgivelserne.
Sidst men ikke mindst har vi endnu en gang startet arbejdet med at opdatere
vores formål for 1. Ry gruppe, således, at de afspejler DDS’ formål og
udviklingsplan, og vi ligeledes sikrer spejderaktiviter i alle grenene, der
ligeledes henføres til vores udviklingsplan. I bestyrelsen arbejder vi fortsat i de
nedsatte udvalg således, at vi kan få flere aktiviteter iværksat, og derved
sikre, at vi sammen lever op til 1. Ry Gruppe’s Formål og vores 2020-2025
udviklingsplan, som helt overordnet siger:
• Værne om “Spejderlivet i 1. Ry Gruppe” og “Voksenspejd” for at sikre
de bedste faciliteter fysisk og socialt for børn og voksne i 1. Ry Gruppe

• Sikre “Spejderaktiviteter i 1. Ry Gruppe” for at udvikle selvstændighed i
fællesskabet med fokus på nysgerrighed - både lokalt og internationalt, med
udgangspunkt i:
๏Modige børn og unge
๏Vildskab i naturen
๏Urban scouting
๏Bæredygtighed i børnehøjde
• Sikre traditioner & nye aktiviteter i løbet af “Årets gang i 1. Ry Gruppe”,
hvor alle frivilligt tager ejerskab for fællesskab, engagement og involvering.
På grupperådsmødet vil I ligeledes bliver præsenteret for disse udvalg, men da
der er plads til alle i disse både ledere, forældre, bestyrelsesmedlemmer,
venner af 1. Ry gruppe og de større spejdere, ja, så skal du da lige have en
forsmag, og derved mulighed for at tænke, om dette kan være noget for dig.
Specielt for flagudvalget og kommunikationsudvalget har vi brug for yderligere
kræfter, og vi ønsker virkelig, at nogle af jer (også unge er velkomne) vil
påtage jer en rolle i disse:
Udvalg

Nuværende
overordnede
medlemmer

Formål

Flagudvalg

Michael - skal
skiftes ud

At sikre planlægning og chauffører til flagopsætning
på mærke- og konfimations-dage i løbet af foråret,
hvilket vi tjener godt og vel 17.000 DKK på.

Høstmarkedsudvalg

Niels Peter og
Maria

At planlægge og gennemføre høstmarkedet som
altid foregår i weekenden omkring uge 33/34, og
derved i 2019 den 17. og 18. august (Sæt allerede
kryds nu).

Små markeder

Peder og Leon

at planlægge og gennemføre de små markeder, der
foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry hold øje med datoer på hjemmesiden og i
Stammen.

Fællesskabsudvalg/
event

Anne og Lotte

At ide-generere på større spejderaktiviteter eller
forbedringer af vore omgivelser som alle kan
medvirke til sikring af yderligere spejderaktiviter
både i og på tværs af grenene, der er baseret på
udeliv både lokalt og internationalt.

Fundraising

Birgitte, Lis og På baggrund af større spejderaktiviteter eller
forbedring af vore omgivelser at indsamle penge fra
Lotte
diverse funde i Danmark.

Udvalg

Kommunikationsudvalget

Nuværende
overordnede
medlemmer
Nanna,
Birgitte og
Anne

Formål

Både at lave intern og ekstern kommunikation om
alle de fantastiske tiltag og spejderaktiviteter vi laver
både i nær- og fjernmiljø. Dette for at sikre, at vi
viser vores omverden hvad spejderaktiviteter er,
men samtidig, at I alle er klar over, hvad der foregår
til fordel for jeres barn. Ideer til hvordan vi
kommunikere bedre til jer forældre, er meget
velkomne, og I kan bare tage fat i Nanna ang. dette.

Sidst men ikke mindst, vil jeg meget gerne sige tak til de afgående
bestyrelsesmedlem; Michael, der ligeledes har lagt en stor indsats i 1. Ry
Gruppe. Mange tak. Dog skal jeg i samme åndedrag sige velkommen til vore
nye bestyrelsesmedlemmer, som jeg i skivende stund desværre ikke ved hvem
er, men I skal alle være velkomne, og vi glæder os til endnu et år fyldt med
endnu flere tiltag til gavn for vore mange spejdere.
På vegne af 1. Ry Gruppe Bestyrelse, Nanna Aage Lundsgaard.

