Formandens beretning for 2017
Kære alle
Igen i år vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer frivillige som hver især gør en kæmpe indsats
på Maglevad.
Uden alle jer var der ikke noget liv på Maglevad og liv det må man sige der har været i 2017.
Mange aftener har der været fulde huse i alle vores bygninger og i perioder afløste det ene
spejdermøde det andet.
Året 2017 har været endnu et godt år for Stenlænderne. Vi ser stadig store interesse for at
blive spejder, også vores tambourkorps har god fremgang og det er i en tid hvor andre
tambourkoprs lukker ned grundet manglene medlemmer.
Det var også i året 2017 vi fik ny kasser og medlemssystem og det har krævet rigtig mange
timers friviligt arbejde for, at få det hele til at falde på plads.
Det blev desværre i den forbindelse nødvendigt at skifte til en anden bank da den tidligere
bank og deres fortolkning af hvidvaskningsloven kom med helt urimlige krav om udleveringer
af personlige oplysninger fra alle bestyrelsesmedlemmer.
Krav som bestyrelsen ikke kunne acceptere og derfor gik vi igang med et bankskifte oven i alt
det andet nye.
Heldigvis var der en bank som var knap så strenge i deres krav til de frivilige foreninger og så
blev det til et bankskifte som endte med at tage hele 6 måneder!
I 2018 går vi så igang med persondatalovgivningen og så må vi se hvad udfordinger det kan
give for vores frivilige forening.
Det gode og tætte samarbejde med Egedal kommune og vores naboer matrialgården samt
fjernvarmen forsatte på bedste vis.
Materialgården har været så flinke at levere en masse flis til vores spejdergård og fjernvarmen
sørgede for at der som aftalt blev fyldt sten på hele parkeringspladsen inden det 40. gangs
julemarked løb af stablen så alle besøgende kunne gå tørskoet ind.
Da der blev etableret ny vej og cykelsti oppe ved privatskolen var Stenlænderne igen dem der
kunne og ville hjælpe med lidt plads til skurvogne og som tak fik vi en masse til brændeskuret
og grenene til sankt hans bålet fra bygherre. Alt dette bliver der sat stor pris på hos Egedal
kommune så i forbindelse med ombygning af vejen og etablering af cykelsti ved privatskolen
lykkes det endeligt at få ordnet cykelstien op til spejdergården så den igen er sikker at færdes
på.
Byggeriet af fjernvarmeanlægget begyndte for alvor at tage fat i 2017 og det har været en
positivt og god dialog med gensidig respekt for hinanden undervejs.
Kommer der udfordringer undevejs så kontakt mig inden der gøres noget.

Jeg har glædet mig meget over at se alle de ting, som der er blevet lavet på Maglevad i 2017.
Vores seniorhytte kunne endelig tages i brug og jeg er sikker på at de giver den en ekstra
skalle med at få det sidste der mangler udvendig på plads i 2018 måske det bliver på en af
vores arbejdsdage.
Arbejdsdage havde vi igen to stykker af og det var dage hvor der blev klaret mange ting til
stor glæde for de daglige daglige brugere af Maglevad, men også hygge og socialt samvær
blev det til for ikke at nævne den gode forplejning.
Datoer for arbejdsdage i 2018 er allerede sendt ud og landet i jeres mailboks.
Vi har været så heldige i 2017 at det er lykkes at få en hjertestarter op på vores dejlige
spejdergård med tilskud fra Egedal kommune og det kunne kun lade sig gøre grundet vores
åbenhed og frivilige kræfter som der bliver lagt på Maglevad også på vores arbejdsdage.
Røde kors er begyndt at bruge laden til hygge og fællesspisning om torsdagen for familier som
har det sværet i hverdagen på den ene eller den anden måde.
Et samarbejde som var naturligt at indgå og som passer meget godt ind med spejderlivet og
den spejderånd man har når man er spejder.
Som tidligere nævnt så er der aktiviteter hele ugen med mange mennesker samlet så en
hjertestarter gav god mening også set i lyste af at vores mange arrangementer som fastelavn
, sankt hans og julemarked som trækker rigtig mange mennersker til i alle aldresgrupper.
Året 2017 indeholdte også spejdernes lejer som blev afholdt i Søndborg med mere en 40.000
deltagende spejdere og ligeså man besøgende i løbet af ugen.
Stenlænderne havde indkøbt nye telte til lejeren og de blev testet ordentligt igennem for regn i
hele den uge lejeren varede, men jeg tror nu nok at alle synes det havde været en fantastisk
oplevelse afligevel.
Regn det må siges at være det som 2017 huskes mest for, men det har altid været glade
ansigter jeg har mødt når jeg kiggede forbi på Maglevad selv på den koldelste regnvåde aften.
Dette års grupperådsmøde nærmer sig og i år afholdes det uden for normale rammer og jeg vil
gerne opfordre alle forældre til at møde op til grupperådsmødet den 24 februar og være med
til høre om hvad der sker i dit barns spejder gren i 2018 , men også så du har mulighed for at
give din mening til kende. ( tidspunkt og sted fremgår af indbydelsen )
Jeg vil gerne opfordre jer forældre til at overveje at melde jer ind i nogle af de udvalg vi har
her på Maglevad ( Sankt Hans , Fastelavn mm ) og være mere aktive i jeres børns
spejdergruppe så i kan få endu mere mulighed for at være med til at bestemme hvad der skal
ske på Maglevad.
Hvilke udvalg der findes kan ses her http://stenlanderne.dk/Udvalg.htm
Har du spørgsmål til udvalg eller ønsker du at tale om andre ting/udfordringer så er du altid
velkommen til at kontakte mig ved at skrive til mig på mail formand@stenlanderne.dk eller
ringe på telefon 25 30 61 97
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