Formandens beretning 2014
I de senere år har vi hos Stenlænderne haft fokus på at fastholde et
medlemstal på mere end 100. Det er lykkedes og medlemstallet
ligger fortsat stabilt omkring 125. Stenlænderne er imidlertid faktisk blevet større i det seneste år. I efteråret startede vores nyeste
gren op. Spiren er ledet af Trine Velsboe og optager medlemmer i
3-6 års alderen til familiespejd sammen med deres forældre. Det er
vores håb og forventning at spejderforældre der deltager aktivt i
familiespejd kan blive aktive medlemmer af Stenlænderne og hjælpe til som ledere eller andet.
Stenlændernes økonomi er fortsat sund. For 2014 budgetterede vi
med et underskud på 42.000 kr. for at bruge en del af egenkapitalen på 250.000 kr. på spejderarbejdet. Underskuddet blev kun på 13.000 kr., men det skyldes delvis at klanen endnu ikke er færdig med byggeriet på Hønsehuset, hvor det resterende budget ønskes overført til
2015. Det budgetterede underskud dækker over et år med mange aktiviteter blandt vores spejdere og ledere. Særligt har vi som opfølgning på udviklingsplanen haft rigtig mange spejdere og ledere på kursus. Kursusaktiviteten skal ses som en investering i at fastholde og dygtiggøre vores ledere til glæde for spejderarbejdet fremover.
Grupperådet bevilligede sidste år 50.000 kr. til at vores klan, Hræsvelgr, kunne modernisere deres hytte. De
har kvitteret ved at bruge en del af deres sommerferie til at få lagt nyt tag på hytten og opsætte nyt loft.
Der udestår en del arbejde endnu. Blandt andet at indsætte nye vinduer og yderbeklædning samt at spartle
og male loftet inde i hytten. Når projektet er færdigt vil hønsehuset i mange år endnu kunne danne rammen om klanens liv på Maglevad.
Når vi kan få så meget ud af spejdernes kontingent skyldes det i høj grad det frivillige arbejde der foregår
omkring Stenlænderne. I det forløbne år er der igen afholdt Fastelavn, Sct. Hans, Loppemarked og Julemarked med en samlet indtægt på 70.000 kr. Disse aktiviteter understøttes i høj grad af vores forældreforeninger: Stenbukkene, Stenhønsene, Ungbukkene og Perlehønsene. Aktiviteterne giver os dels midler til at lave
spændende spejderarbejde og at uddanne vores spejdere til dygtige ledere, men har også betydning for
den positive holdning der er overfor Stenlænderne hos kommunen og i lokalområdet i øvrigt. Dette kan
blandt andet aflæses på at Stenlænderne i år modtog Nordea Fondens ”Gi´ et skulderklap”-pris på 10.000
kr.
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. Det er derfor min opfordring til spejderne og deres forældre, at deltage når der bliver
indkaldt til to arbejdsdage det kommende år og ved at melde sig til nogle af de udvalg som man kan se på
hjemmesiden.
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