Formandens beretning for 2016

Kære alle.
Tusind tak til alle jer frivillige som hver dag gør en kæmpe indsats på Maglevad.
Det har været et succesrigt år for Stenlænderne. Vi ser en meget stor interesse for at blive
spejder hos os og det er i en tid hvor elektronikken vinder mere og mere ind i hverdagen.
Fritidsaktiviteter bliver valgt fra for at være online med sine venner og børn er mindre fysiske
aktive. Det er derfor dejligt at se, at vi kan fastholde børns interesse for friluftslivet og selv på
den mørkeste og koldeste vinter aften står der et helt hold spejdere i fuld aktivitet her på
spejdergården. Vi har mange forskellige aktiviteter og arrangementer her på Maglevad lige fra
fastelavnsfest, Sankt Hans og til byens hyggeligste julemarked. Alle arrangementerne er noget
som der bliver set frem til og talt om ude i byen og som rigtig mange besøger år efter år. Det
er blevet en fast tradition for mange mennesker, at komme på Maglevad til bla. julemarked år
efter år for, at opleve den altid hyggelige stemning. Jeg er stor tilhænger af traditioner og
hvordan man plejer at gøre tingene, men det er jo ikke alting som var bedre i gamle dage og
hvis vi skal fastholde interessen for vores arrangementer og fortsat sørge for, at vi stadig er
mange aktive spejdere så må vi hele tiden tænke på om der er noget som kan gøres
anderledes så interessen fastholdes og det er noget vi bliver bedre og bedre til.
Vi har lavet forskellige tiltag for at styrke sammenholdet på Maglevad. Vores første sommer
arrangement for forældre patruljer og ledere var en kæmpe succes som fik os alle til at rykke
tættere sammen og det er noget som der helt sikkert også vil komme i 2017
Det er utrolig vigtigt at vi hele tiden er synlige i byens billede og i forbindelse med samarbejdet
med det lokale erhvervsliv har vi fået et godt samarbejde op at køre med Kleines cafe i
centeret omkring diverse arrangementer.
Denne synlighed og samarbejde med det lokale erhvervsliv er noget som Egedal kommune er
meget begejstrede for og det er noget som belønner sig i form af respekt og anerkendelse,
men som også åbner nogle nye døre.
Vi har fået et rigtig godt samarbejde og naboskab med Egedal fjernvarme som kommer til at
udvide fjernvarmecentralen lige ved siden af Maglevad.
En udvidelse som helt sikkert vil byde på diverse udfordringer der måtte komme med en
byggeplads ved siden af en spejdergård, men med godt samarbejde samt forståelse for
hinanden skal det nok blive tåleligt.
I forbindelse med byggeriet og fremtidig kørsel til og fra fjernvarmecentralen vil “svinget” blive
rettet ud og der vil blive lagt asfalt ind over parkeringspladsen så byggeriet vil helt klart også
give nogle udfordringer og ændringer omkring Maglevad i en god bid af 2017.
Skulle der komme udfordringer med Egedal kommune eller Egedal fjernvarme så er det
utroligt vigtigt at tingene kommer igennem mig inden så jeg kan tage kontakt til de respektive
medarbejdere så det gode samarbejde fastholdes.

Året 2017 bliver et spændende, men også bekosteligt år for Stenlænderne da der i år vil være
landslejr “Spejdernes lejr 2017” i Sønderborg i perioden 22-30 Juli som vil være en kæmpe
oplevelse for store som små.
Jeg vil gerne opfordre alle forældre til at møde op til grupperådsmødet den 27 februar i laden
på Maglevad og være med til høre om hvad der sker i dit barns spejder gren i 2017.
Ligeledes opfordre jeg jer forældre til at melde sig ind i nogle af de udvalg vi har her på
Maglevad og være mere aktive.
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
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