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Gruppeledelsens beretning for året 2022
(grupperådsmøde 25.02.22)
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.
2021 har igen været et pudsigt Corona år - med masser af aflysninger, onlinemøder
og manglende fælles aktiviteter.
Vi skulle have begyndt året med en fælles planlægningsweekend for lederne, hvor
årets spejderaktiviteter skulle have været planlagt. Vi har heldigvis en stor, god og
meget idérig ledergruppe, der har håndteret årets udfordringer meget fornemt. Vi
håber at det kommende år, igen vil give os mulighede for at styrke
voksenspejderfælleskabet.
På vores ledermøder, hvad enten de har været online eller med fysisk fremmøde har
vi udover den daglige drift, arbejdet med:
 Hvad ønsker vi for gruppen, bl.a. nye og anderledes aktiviteter
 Ventelister - vi har ikke plads til alle de børn der gerne vil være spejdere
 Lederuddannelse
 Flagopsætning - vi finder ”opsætterne”, men flagtrailerchauffører er stadig et
problem
 Spejdernes lejr
 Korpsrådsmøde og nye vedtægter
 Oprydning og sortering
I 2021 lykkedes det os heldigvis at gennemføre forskellige spejder aktiviteter.
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Gruppeledernene var i begyndelsen af juni på gruppelederkonference på
ungdomsøen (det tidligere middelgrundsfort).
Flere ledere har været på Spejderkorpsets lederkurser.
De forskellige grene har været på sommerlejr.
I begyndelsen af september var vi på en fælles gruppeoprykningstur på Lynghoved
med stor succes. Søndag var spejderne på indsamlingstur for red barnet, hvor vi
samlede godt 5.000 kr ind til støtte for børn der har det svært.
Vi vil også i år holde en fælles oprykningstur på Lynghoved.
I november var vi 12 fra 1. Ry afsted på Det Danske Spejderkorps generalforsamling
(korpsrådsmøde).
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. Vi vil meget
gerne støtte de unge i at deltage i korpsets demokratiske proces, og det rammer lige
ned i tre af pindene i vores spejderlov: * at finde sin egen tro og have respekt for
andres, * at høre andres meninger og danne sine egne og * at tage medansvar i
familie og samfund.
I december afholdt vi juletur, dejligt at kunne afholde en gruppetur på Sletten som vi
plejer, og med de forskellige forholdsregler vi tog i forhold til Corona, lykkedes det
også at have en rigtig dejlig fælles tur.
Som gruppeleder deltager man desuden i bestyrelsesmøder, divisionens møder, i
online gruppeledernetværksmøder o.lign. møder der gerne skulle kunne inspirere til
endnu bedre spejderarbejde i 1. Ry.
Til sommer venter der os en helt fantastisk oplevelse som deltager på spejdernes
lejr, 1. Ry har 115 forhåndstilmeldinger og vi glæder os meget.
Spejderhilsen gruppeledelsen
Annette, Jan, Leon og Lotte

