Formandens beretning 2015
Første år som formand for bestyrelsen hos Stenlænderne er
gået og det har været et godt år med mange spændende
opgaver og udfordringer.
Jeg vil gerne takke alle frivillige som har ydet en indsats på
Maglevad i 2015, uden Jer var vi ikke kommet så langt.
Der er sket rigtig mange ting på Spejdergården Maglevad i
2015.
Jeg tror ikke der er mange sten som ikke er blevet vendt.
Vi har haft to meget vellykkede arbejdsdage med mødepligt
for spejdere og forældre.
Arbejdsdage med forældre deltagelse er meget vigtige, da vi
låner Maglevad af Egedal kommune gratis mod, at vi selv
vedligeholder gården.
Arbejdsdage med mødepligt vil igen i 2016 komme på programmet og datoer skal nok blive
meldt ud snarest muligt.
Arbejdsdage giver også en stor mulighed for at tale med andre forældre samt ledere og det
skaber sammenhold.
Maglevad er i 2015 blevet renoveret for ca. 300.000 kroner og står nu ligeså smukt som efter
renoveringen tilbage i 1972 da Maglevad blev overtaget og opbygget fra nedrivningsklar.
Jeg ansøgte Egedal kommune om penge til renovering af hele spejdergården og det
fantastiske skete at de sagde JA. De kunne se hvor meget liv der er på Maglevad og hvor
mange frivillige kræfter der er på spejdergården.
Budgettet for 2015 viste et planlagt underskud på 61.968 kroner
Dette underskud er dog en smule større og det skyldes bla., at drift af Maglevad er blevet lidt
højere da der var projekter på arbejdsdage som skulle laves i 2015 til gavn for alle brugere af
spejdergården. Ikke mindst til glæde for ledere så de kan bruge tiden sammen med
spejderbørnene.
Træværk på laden er blevet malet nu så det ser pænt ud sammen med de ny renovere
bygninger. Der er indkøbt materiale som letter hverdagen for spejderledere således at ting
som skal bruges i forbindelse med spejdermøder er nemmere og hurtigere at finde så tiden
kan bruges sammen børnene.
Min opfordring til forældre er, at melde sig ind i nogle af de udvalg vi har her på Maglevad.
Hvilke udvalg der findes kan ses på www.stenlanderne.dk under arbejdsgrupper.
Det opfordres også til at deltage i Spilopperne som giver penge til spejderarbejdet og til dig!
Se også www.stenlanderne.dk under Spillopperne.
Tak for det første år som formand
Glæder mig til mange spændende timer på Maglevad i 2016
Spejderhilsen fra
Jan Wiik
Formand for bestyrelsen

