Formandens beretning 2012
I forbindelse med Grupperådsmødet 2011 udarbejdede vi en udviklingsplan for Stenlænderne.
Udviklingsplanen har fire indsatsområder der omfatter 1) informationer til nye medlemmer og ledere, 2)
den røde tråd i spejderarbejdet, 3) PR og fællesspejd og 4) udvikling
udvikling af klatrevæg. I det forløbne år har vi
arbejdet på at nå i hvert fald nogle af de mål vi satte for gruppens udvikling.
Der er blevet udarbejdet velkomstfoldere til nye spejdere og ledere. Folderne udleveres til alle i forbindelse
med deres indmeldelse
se i gruppen og betragtes som et dynamisk værktøj, der udvikles hen ad vejen. Vi har
desuden udviklet mere faste procedurer for indmeldelsen og for forudbetaling af kontingent for at sikre at
vi modtager kontingent fra nye spejdere.
Der har gennem det forløbne
øbne år været afholdt ledermøder blandt andet med det formål at koordinere
arbejdet i de forskellige grene og for herigennem at sikre den røde tråd i spejderarbejdet. Der har også
været afholdt flere arrangementer i lokalområdet der omfatter Sct. Hans, Julemarked,
Julemarked, Fastelavn og
udskæring af græskar hoveder i Stenløsecenteret som en del af vores PR arbejde. Desuden er der afholdt
familielejr og Divisionssommerlejr, der er aktiviteter for alle grene. Det sidste punkt i udviklingsplanen
”udvikling af klatrevæg”” er der ikke blevet gjort noget ved og punktet er derfor på næste års udviklingsplan.
For Stenlænderne har økonomien i år været bedre end forventet og budgetteret. Dette skyldes blandt
andet at vi havde regnet med at bruge penge på en ny shelter samt afhøvling
afhøvling og lakering af gulvet i laden.
Det lykkedes at skaffe pengene til shelteren fra Menighedsplejen i Stenløse og gulvet er desværre endnu
ikke blevet behandlet. Sidstnævnte arbejder bestyrelsen for kommer til at ske inden for det kommende år.
Vi har hoss Stenlænderne yderligere planer om at udvide faciliteterne for vores udendørs aktiviteter i form
af endnu en shelter og en bålhytte. Vi regner med at få en del af pengene gennem ansøgninger hos bl.a.
Stenløse og Ølstykke Rotary, men har budgetteret med et underskud i 2012.
Tilknyttet Stenlænderne er fire forældreforeninger. De to ældste: Stenbukkene og Stenhønsene havde
ha
40
års jubilæum i hhv. i februar 2011 og februar 2012. I begge tilfælde blev der afholdt receptioner med
deltagelse af Borgmester Willy Eliasen.
iasen. Forældreforeningerne har i gennem tiden bidraget enormt til
Stenlænderne blandt andet ved at renovere Maglevad og afholdelse
afholdelse af det årlige julemarked, der i år gav
54.000 kroner til spejderarbejdet. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske tillykke
tillykke endnu en gang og
sige tak for indsatsen over 40 år!
Thomas Nord-Larsen

