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Gruppeledelsens beretning for året 2019
(grupperådsmøde 06.02.20)

Gruppeledelsen består af 4 personer, 2 gruppeledere (GL) og 2 gruppeassistenter (GA).
Alle 4 er nuværende eller tidligere ledere i 1. Ry.
Vores primære opgave er at facilitere grenledernes arbejde og være bindeled mellem bestyrelsen
og lederne samt eksterne parter bl.a. divisionen og Børne-unge samarbejdet i Skanderborg
kommune.
2019 Begyndte med en fælles planlægningsweekend på Lynghoved, her planlagde de forskellige
grene det kommende års aktiviteter, og i fællesskab uddelegerer vi planlægningsansvaret for de
forskellige fællesarrangementer, bl.a. tænkedag og oprykning. Ligesom vi diskuterer fælles
retningslinjer for spejderarbejdet. Fredag aften var en fælles aften med bestyrelsen, både for at
lære hinanden bedre at kende, men også for at skabe fælles retningslinjer - i år var det GPDR og
kommunikation der var på dagsordenen.
Planlægningsweekenden er også en del af gruppens sociale liv, og derfor sørger vi for, at der også
er plads til aktiviteter rettet mod os voksne, i år var vi i Hørning, hvor vi brugte nogle timer i
Escape-room.
Gennem året har vi en række ledermøder, hvor vi, ud over den daglige drift, har arbejdet med
forskellige temaer som:
 Gruppesommerlejr (og sådan en laver vi i 2021)
 Hvor mange timer skal man bruge som frivillig leder
 Hvordan er man voksen sammen med spejderne
 Divisionssamarbejdet
 Ventelister - vi har ikke plads til alle de børn der gerne vil være spejdere
 Lederuddannelse
 Gruppens røde tråd - progression i aktiviteter
 Alkoholpolitik
Et af de nye tiltag var afholdelse af Børnekorpsrådsmøde på Ryekol. Her blev spejderne
præsenteret for DDS´ udviklingsplan i børnehøjde, det betyder at vi gennem forskellige aktiviteter
beder spejderne tage stilling og være med til tage beslutninger, der påvirker spejderarbejdet i 1.
Ry.
Deltagerantallet var ikke stort, vi har evalueret os frem til, at det nok var lidt for tæt på
høstmarkedet, og at vi derfor ikke havde været særlig gode til at sende information ud.
Det kan vi gøre bedre næste gang.
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I november to 10 af gruppens ledere og klanspejdere afsted på korpsrådsmøde, her havde vi video
og udsagn med fra vores egne spejdere fra Børnekorprådsmødet. Vi var bestemt synlige på
korpsrådsmødet med vore røde og hvide tørklæder, og 1. Ry har nogle dygtige deltagere, der
gerne deltager i DDS´demokrati.
I 2020 vil vi arbejde videre med gruppens røde tråd, med udgangspunkt i DDS´formål og den
(forhåbentlig) vedtagne udviklingsplan.
Vi vil gerne udforske mulighederne for nye aktiviteter som træklatring og udnytte Gyvelhyttens
mange muligheder for vandaktiviteter.
Børnekorpsrådsmøde vil vi afholde endnu engang, vi syntes at tanken om at inddrage spejderne i
beslutningsprocesserne (tilpasset en børnevenlig ramme), er så rigtig og vigtig, at vi må have det
igen - denne gang d. 30. oktober til 1. november.
I 2021 har vi aftalt en fælles gruppesommerlejr i uge 27 (3. -10. juli, for de yngste lidt færre dage) nærmere tilgår i efteråret 2020.
I 2022 er der igen spejdernes lejr, lige nu ser det ud som om det er omkring uge 30.
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

