Formandens beretning 2012
Stenlænderne har været inde i en rivende udvikling i 2012. Som
følge af vores mål om at øge optaget af spejdere i de yngre årgange, satte vi i begyndelsen af året målrettet ind på at tiltrække spejdere i denne aldersgruppe. Resultatet var en stor medlemsfremgang og en fyldt parkeringsplads hver mandag når minier og mikroer holder møder. Stenlænderne modtog derfor i 2012 Egven
prisen, som er Ege Divisions pris, der uddeles til den forening der
kan fremvise den største medlemsfremgang.
Samtidig med den store fremgang valgte en række af de mangeårige ledere i minigrenen at træde tilbage. Stenlænderne skylder stor
tak til de ledere, der har betydet så meget for så mange spejdere
og for Stenlænderne som helhed. Jeg er glad for at vi fortsat kan trække på Paw, Rikke og Anja når der skal
arrangeres klatreture, fastelavn og meget andet.
Når det er bedrøveligt at sige farvel til gode ledere er det i lige mål glædeligt at konstatere at der kommer
nye som overtager deres plads. Jeg synes det er dejligt at se det hold af unge ledere som hver mandag aften gør et fremragende stykke arbejde for op til 30 spejdere. Det kræver et stort mod at stille sig op og tage
ansvaret for så mange børn og det har jeg stor respekt for.
En særlig udfordring er det for Stenlænderne er det at Jens Velsboe nu træder tilbage efter fem år på posten som Gruppeleder. Jeg har som formand sat meget stor pris på det samarbejde som vi har haft. En glæde er det dog at konstatere at det ikke lykkedes Jens at bruge alle Stenlændernes midler som han ellers har
forsøgt – faktisk har vi endnu flere penge på bankbogen end da jeg trådte til, som kan bruges til glæde for
Stenlænderne og spejderarbejdet. Nu får vi en ny formand, Anders, som jeg er sikker på vil tilføre Stenlænderne sin egen vinkel på spejderarbejdet og herved bidrage til forsat fornyelse af foreningen. Jeg ser frem
til samarbejdet.
I 2012 har vi haft en række udgifter til vedligeholdelsen af Maglevad. Vi har brugt 36.000 kr til at få lakeret
gulvet og vi har brugt 30.000 kr på en ny opvaskemaskine. Imidlertid har vi fået disse udgifter refunderet af
kommunen. Samtidig har kommunen skiftet alle vinduerne i stuehuset, fået væggene isoleret og repareret
taget. Jeg tror, at når det lykkes at få Egedal Kommune til at investere i Maglevad og Stenlænderne, er det
blandt andet fordi man oplever at Stenlænderne selv gør et stort stykke arbejde ud af at vedligeholde bygningerne og udvikle omgivelserne.
Som det står i udviklingsplanen for 2013 vil vi fortsætte dette arbejde med at bygge ny bålhytte og shelter.
Samtidig skal vi sørge for det fortsatte vedligehold af Maglevad. Men dette arbejde kræver villige hænder
og min opfordring for 2013 til spejderne og deres forældre er at deltage når der bliver indkaldt til arbejdsdage og ved at melde sig til nogle af de udvalg som man kan se på hjemmesiden. Jeg oplever i min dialog
med kommunen hvor meget dette betyder for Stenlænderne og så er det faktisk altid sjovt at være med.
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