Formandens beretning 2013
I de senere år har vi hos Stenlænderne haft fokus på at øge medlemstallet således at gruppen ville have mere end 100 medlemmer.
Det er i høj grad lykkedes og medlemstallet ligger nu stabilt omkring 125 medlemmer. Det er en gunstig udvikling fordi vi på denne
måde bliver selvforsynende med nye ledere efterhånden som de
store spejdere bliver gamle nok til at påtage sig dette ansvar. Det
er Stenlændernes egne spejdere der løfter en stor del af lederansvaret hos Stenlænderne: Jacob, Rikke, Anna, Ulf, Jesper og mange
flere er på vej.
I det kommende år vil det blive en udfordring at en del ledere har
valgt at annoncere deres afsked med Stenlænderne efter at have
løftet et stort ansvar i arbejdet med vores spejdere. Hos mikroerne siger vi i løbet af året farvel til Pernille,
hos minierne Jacob og Rikke og hos troppen Jesper og Jeppe. Vi vil behøve nye ledere og arbejder på at
finde de rigtige, men der vil også blive behov for villige hænder blandt forældre og andre til at give en hånd
med på møder og ture.
I 2013 har vi arbejdet med at forbedre faciliteterne på Maglevad. Mest synlig er vores nye bålhytte, der nu
bruges ihærdigt af spejderne til møder og arrangementer. Vi havde håbet at skaffe pengene til byggeriet af
eksterne kanaler, men det lykkedes desværre ikke selvom vi søgte rigtig mange fonde om støtte. Så er det
jo til gengæld glædeligt at vi har fået 18.000 kr. til en shelter mere af Stenløse-Ølstykke Rotary. Shelteren er
bestilt og vil blive opført i løbet af foråret.
Stenlænderne forsøger fortsat at markere os i lokalområdet. Vi har i 2013 afholdt velbesøgt Fastelavn, Sct.
Hans og Julemarked. Ved arrangementet ”Stafet for livet” stillede vi op med over 50 deltagere, der i gennemsnit gik omkring 18 km i den gode sags tjeneste. Vores spejdere var de eneste, der holdt stafetten i
gang i de 24 timer den varede og det var Stenlændernes Tambourkorps der lukkede stafetten. Det giver en
stor velvilje hos kommunen, hvor man i reglen er velvilligt indstillet overfor Stenlændernes behov.
Stenlænderne står hvert år for et væld af aktiviteter. Det høje aktivitetsniveau stiller store krav til vores
ledere og til omgivelserne på Maglevad. For at vi kan fortsætte med at være en aktiv spejdergruppe kræver
det villige hænder og det er desværre min oplevelse at alt for få forældre vælger at deltage og at det altid
er de samme vi ser. Vi vil i 2014 arbejde for øget forældreopbakning til spejderarbejdet. Det er derfor min
opfordring til spejderne og deres forældre 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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