
1.Ry Gruppe  ’  s 2021 bestyrelsesforperson beretning.  

Også 2021 har været præget af Covid-19 i 1. Ry Gruppe. Vi har dog til stadig-
hed endnu en gang og trods omstændighederne haft fokus på spejder arbejdet,
og vi har formået at afholde møder i 2021, når vi måtte. Dette primært med 
udeaktiviteter, men det er virkelig også en af grundstenene, vi gerne vil holde 
fast i, i 1. Ry Gruppe. Og derved har vores udearealer både på Lynghoved såvel
som ved Gyvelhytten, høj prioritet, så de er så indbydende, at det faktisk bare 
er fedest at være ude som spejder. Desuden har vi trods Covid-19 haft en for-
holdsvis stor indtjening og engagement til vore loppemarkeder.

Vi skal som Gruppe sikre opdatering af vores formål og udviklingsplan baseret 
på DDS’ formål og udviklingsplan, og vi tænker ligeledes, at dette skal fornyes i
2022. Så det bliver helt sikkert en grundsten for den nye bestyrelse. Dette også
med henblik på, at vi bliver endnu mere skarpe på at få alle jer nye forældre 
endnu bedre integreret ind i Gruppen, og sikre, at vi hele tiden kan holde vores
ventelister nede.

Vores situation ang. en langsigtet indtjeningskilde fra lopper, er stadig ikke på 
plads, da vi, ved ombygning af Super Brugsen osv., ikke på længere sigt har 
lagerplads til lopper. Dette vil derfor helt sikkert blive et stort tema i særdeles-
hed for det kommende år. Bestyrelsen har dog allerede taget hul på dette, ved 
at starte initiativer til at afsøge alternative måder for opbevaring af vore lop-
per, og ligeledes åbnet for mere målrettet tilgang i at søge fonde til specifikke 
projekter og oplevelser for vore spejdere. Dette velvidende at vore markeder 
stadig giver os gode indtjeninger, som vi fremadrettet stadig ønsker at kanali-
sere yderligere til vores spejderarbejde og fortsatte udvikling af vore børn og 
unge. Specifikt for 2022 betyder dette, at vi kan sende alle de spejdere afsted, 
der ønsker at komme afsted, på spejderneslejr, med 50% rabat. Dette tror vi 
som bestyrelse gør, at flere får denne mulighed og kæmpe livslange oplevelse. 

Høstmarkedet blev i 2021 afholdt på vanlig vis, og gav et overskud på 125.000 
DKK. Tillykke til os alle, og endnu en gang en kæmpe tak til alle, der lægger en 
indsats, om det så er en time eller flere dage. Mange tak. Det bliver dog igen 
lidt den samme sang, vi kommer til at synge, for den frivillighed der lægges i 
gruppens arbejde med at sikre en sund økonomi igennem diverse “jobs”, er til-
stadighed 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 stadig helst 
sikre dette af frivillighedens vej, og derfor igen en lille bøn til, at de der bare en
gang imellem har en times overskud søndag formiddag, eller hvilken som helst 
anden dag i ugen, kan supportere og hjælpe til, der hvor det kniber. Her i forå-
ret har vi mange flag-opsætningsdage, som samtidig giver den store synlighed 
for spejderne i Ry, og hvor både børn og voksne kan hjælpe til. Det er vigtigt, 
at I støtter op om dette, enten som “flag-løber” eller chauffør. I kan evt. tage 
fat i jeres grenleder og/eller gruppeledere (Lotte eller Leon) for mere viden om 
dette.
        
I bestyrelsen arbejder vi fortsat i nedsatte udvalg således, at vi fordeler vores 
engangement lidt på forskellige personer, og dette vil vi ligeledes opfordre til 
at fortsætte. På grupperådsmødet vil I derfor endnu en gang blive præsenteret 
for vore udvalg, men da der er plads til alle i disse både ledere, forældre, be-
styrelsesmedlemmer, 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 Midlertidigt 
af Lotte - 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 20.000 DKK på.

Høstmarkedsudvalg Niels Peter og
Maria

At planlægge og gennemføre høstmarkedet som al-
tid foregår i weekenden omkring uge 33/34, og der-
med er det i 2022 den 20-21. august.

Små markeder Peder og Leon at planlægge og gennemføre de små markeder, der 
foregår om foråret og inden jul ved Brugsen i Ry – 
Datoerne er 23-24 april og 19-20 november 2022.

Fællesskabsudvalg/
event

Anne og Lotte At ide-generere på større spejderaktiviteter eller for-
bedringer 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 lo-
kalt og internationalt. 

Fundraising Birgitte, Lis og 
Lotte

På baggrund af større spejderaktiviteter eller forbed-
ring af vore omgivelser at indsamle penge fra diver-
se funde i Danmark.

Kommunikationsud-
valget

Nanna (af-
går), Jan, Si-
mon og Anne

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 vi-
ser 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 kommunike-
re bedre til jer forældre, er meget velkomne, og I 
kan bare tage fat i Anne ang. dette. 

I den nye Værdipark i Ry kan vi nu igen aflevere og hente genbrug i vores con-
tainer. Desværre er den ikke nær så tydlig som tidligere, men vi har arbejdet 
med Renosyd om at gøre den så tydlig som mulig således, at vi får alle de god 
ting til vores loppemarkeder. Her må I gerne være med til at gøre lidt reklame 
for os, i jeres kredse. Desuden kan frivillige til at køre med lopper her også altid
bruges, så I er meget velkomne til igen at tage fat i jeres grenleder og/eller 
gruppeledere (Lotte eller Leon) for mere viden om dette.

Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne sige tak til Rikke, for den indsats, som hun 
har lagt i bestyrelsen og diverse aktiviter i 1. Ry Gruppe. Ligeledes også tusind 
tak for alle dem der har støttet op om Gruppen i de 5 år, jeg har siddet som be-
styrelsesforperson i 1. Ry Gruppe, og ligeledes de år som menigt medlem af 
bestyrelsen. Det er et givtigt arbejde at være en del af, og jeg er super glad for
at have kunnet støtte op om en så sund Gruppe og endnu mere for de 



spejderaktiviteter vores børn og unge, har kunnet have. Dette håber jeg fortsat
vil ske. Dog skal jeg i samme åndedrag sige velkommen til vore nye besty-
relsesmedlemmer, som jeg, af gode grunde, i skrivende stund desværre ikke 
ved hvem er, men jeg er sikker på, at I alle vil blive velmodtaget og føle jer vel-
komne, og derved kan I glæde jer til et år forhåbentligt fyldt med endnu flere 
tiltag til gavn for vore mange spejdere. 

På vegne af 1. Ry Gruppe Bestyrelse, Nanna Aage Lundsgaard. 


