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Stenlændernes Grupperådsmøde 2005
Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 28. februar 2005 kl. 1800på Maglevad
42 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Divisionen var repræsenteret ved Mathilde Søndergaard og René Søndergaard.
Efter velkomst fra bestyrelsesformand Klaus F Andersen gik vi over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent:
Kim Larsen blev valgt som dirigent.
Inden Grupperådsmødet fortsatte konstaterede dirigenten at mødet var lovligt indkaldt.
(I henhold til ”Love for Det Danske Spejderkorps” §13 stk. 5 skal grupperådsmødet
indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen var udsendt tirsdag den 3. februar
2005 og annonceret i februar nummeret af Rullen, der var på gaden den 1. februar
2005. Dermed var indkaldelsen rettidigt i henhold til lovene)
Poul Salling blev valgt som referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
a) Bestyrelsens beretning ved Klaus F Andersen: Se bilag 1.
b) Ledergruppens beretning ved Bendte Isaksen: Se bilag 2.
Begge beretninger blev godkendt uden bemærkninger.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2004:
Kasserer, Ingrid Cederholm, gjorde opmærksom på at årsregnskabet var sendt ud
sammen med indkaldelsen til grupperådsmødet og gennemgik derfor kun regnskabet i
store træk.
Bemærkninger:
 Morten Frederiksen fandt det betænkeligt at Gruppen havde brugt 30kkr mere end
budgetteret. Var indtægterne som budgetteret havde underskuddet været ca. 60kkr.
Svaret hertil var at beløbet var brugt til telte for Blå Sommer.
Ellers var der ingen bemærkninger til årsregnskabet og det blev dermed godkendt.
4. Indkomne forslag: Ingen!
5. Væsentlige beslutninger om fremtiden herunder planer for indeværende år og budgettet:
Fremtidige planer ved formand Klaus F Andersen:
I 2005 bliver der mange store ting der skal forberedes. På det lidt overordnede skal
Stenløse Kommune jo slås sammen med andre kommuner. Jeg tror at det kommer til at
betyde at flere af de ting vi før har set som selvfølgeligheder nu skal diskuteres og vi
skal argumenterer bedre for vores forventninger til tilskud og aktivitetsmuligheder.
Ligeledes vores mangeårige indtægtskilde ved avisindsamlinger kan blive ændret eller
beskåret. Der bliver et stor arbejde for os frivillige med at få samlet trådene både i
Samrådet og i Folkeoplysningsudvalget, således at der vedblive at være så meget ro
som muligt på det daglige spejderarbejde.
Ligeledes er Stenlændernes 50 års jubilæum jo rykket endnu et år nærmere. Nu kan vi
faktisk se den ude i horisonten.
På bestyrelsesfronten og forældrefronten mener jeg at vi virkelig skal arbejde hårdt på
C:\PS\Privat\Spejd\Grraad\Referat af grupperådsmøde 2005.doc

Side 1 af 10

09-03-13

Stenlændernes Grupperådsmøde 2005
at få igangsat en ændring på hvordan de forskellige opgaver bliver løst ved
Stenlænderne.
Vi skal fortsat styrke ledergruppen ved at tilbyde fællesskabet til flere, men også ved at
tilbyde kurser til de enkelte ledere. Jeg mener vi skal afsætte tid til kurser, således at
den enkelte leder ikke oplever kursustid som mere spejdertid.
Jeg tror også Stenlænderne skal være mere beviste om at det er nødvendigt med en
bedre PR i lokalområdet. Vi ikke skal være bange for at vise os i lokalområdet med
aktiviteter og festlige indslag. Det er ikke altid nemt at få beboerne i Stenløse til
Maglevad – Sommetider må Stenlænderne bevæge sig til Stenløse.
Budget:
Budgettet var sendt ud sammen med årsregnskabet og blev derfor ikke gennemgået i
detaljer. René Søndergaard gjorde opmærksom på at der nu er et krav om
lederkontingent på minimum 75 kr./år. Det er et krav for at opnå støtte fra tipsmidlerne.
 Kontingent for spejdere forblev uændret på 300 kr./halvår.
 Kontingent for ledere blev på 75 kr./ år.
Bemærkninger:
 Claus Fuglstrøm efterlyste et budget hvori der er balance mellem udgifter og
indtægter.
 Trine Andersson og Jette Velsboe mente at det er udmærket at tære på formuen.
 Morten Frederiksen og Dennis Fremlev: Tilstræb et troværdigt budget og overhold
det!
 Hans Clausen: Vi er nødt til at have noget formue, idet indtægter fra kommunen og
julemarkedet falder sidst på året.
Pga. ovenstående bemærkninger blev der sået tvivl om budgettet uden videre kunne
godkendes. Der blev derfor foretaget en afstemning. Resultatet heraf var mange for og
ingen imod. Hermed blev budgettet godkendt.
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Formand:
Claus Kofod Fuglstrøm valgt for 2 år.
Kasserer:
Ingrid Cederholm valgt for 1 år.
Øvrige civile medlemmer (valgt for 2 år):
For at opnå fuld bemanding på 9 poster skulle 4 poster besættes.
Genvalg af: Kim Larsen
Nyvalg af: Jesper Madsen, Martin Meedom og Klaus F Andersen
Ledere (valgt for 2 år):
For at opnå fuld bemanding på 9 poster skulle 6 poster besættes.
Genvalg af: Jens Velsboe, Paw Winther Larsen, og Jette Velsboe.
Nyvalg: Liddy Pfeiffer og Karin Travers.
Den sidste post var ikke muligt at få besat.
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Ungdomsrepræsentanter (valgt for 2 år):
For at opnå fuld bemanding på 9 poster skulle 7 poster besættes.
Nyvalg: Rikke Velsboe og Steffen Klitgaard Christiansen.
De sidste 5 poster var ikke muligt at få besat.
7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
2005: Følgende valgt for 1 år: Civile: Carsten Madsen og Ledere: ingen.
8. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
Følgende valgt for 1 år: Jeppe Majlund og Steffen Klitgaard Christiansen
9. Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende valgt for 1 år: J Jeppe Majlund, Ingrid Cederholm, Bendte Isaksen, Klaus F
Andersen og Carsten Cederholm.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
2005: Hans Clausen blev genvalgt valgt som revisor og Anette Elong genvalgt som
revisorsuppleant.
11. Eventuelt:
René Søndergård gjorde opmærksom på:
 Divisionsturnering for alle i Ølstykke d. 22-24/4-2005.
 Divisionssommerlejr 2007. Planlagt til at foregå i Sverige.
 Divisionsrådsmøde d. 9/4-2005 i Frederikssund. Alle er velkomne!
 Opfordrede til og uddelte indbydelser for lederkursus for nye ledere. Foregår i Skibby
d. 31/3-2005.

Med tak for god ro og orden afsluttede dirigenten herpå grupperådsmødet.

Poul Salling
Referent
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Bilag1:

Beretning fra bestyrelsen for året 2004 ved Klaus F Andersen:
Ved Grupperådsmødet sidste år skulle jeg kort redegøre for forventningerne til 2004. Jeg
sagde ved den lejlighed at jeg ikke forventede store ændringer i arbejdet, men der var dog
tre punkter, som skulle have et eftersyn:
1. Ny struktur i bestyrelsen ved Stenlænderne. I vores hovedorganisation DDS har man
lagt op til at der i de enkelte grupper skal etableres en mindre bestyrelse. Principperne i
denne nye struktur skal selvfølgelig også indføres ved Stenlænderne. Vi skal bare lige have
lagt nogle planer for hvordan de enkelte arbejdsopgaver i den nuværende bestyrelse
videreføres. Dette arbejde har vi desværre ikke fået udført i 2004. Hvis jeg skal være helt
ærlig, så har vi faktisk slet ikke arbejdet med opgaven endnu. Fy!!
2. Forstærkning til ledergrupperne i enkelte afdelinger. Selv om vi generelt ikke har
ledermangel ved Stenlænderne, var der en skæv fordeling af lederne, sådan at enkelte
afdelinger havde rigeligt med ledere, mens det kneb lidt mere i andre afdelinger. Dette er
selvfølgelig uholdbart og vi skulle derfor gøre noget. Da vi begyndte at røre ved
problemerne viste det sig at der var store forskelle i den grundlæggende opfattelsen af
hvordan spejderarbejdet ved Stenlænderne skulle drives. Det der på papiret så ud til blot at
være en mindre omfordeling af nogle enkelte voksne blev til en kraftig diskussion omkring
spejderprincipper. Når man kommer så langt ud er det desværre sjældent at begge parter
kan sejre, sådan gik det også her ved Stenlænderne og en af vores meget erfaren leder
valgte desværre at holde en spejderpause.
3. Medlemmer til Tambour. Sidste år var vi i den situation at der manglede medlemmer i
denne gruppe. Faktisk havde afdelingen gennem flere år kørt med meget få medlemmer og
der manglede et frisk pust. Når nøden er største, så er hjælpen som bekendt nærmest. Det
viste sig at der midt i Stenløse bor en, der brænder for børn og unge samt musikken. Vi
skulle bare finde hinanden. Nu er der så igen et aktivt liv på Maglevad torsdag aften. Meget
glædeligt!!
På godt og ondt var det en kort opsummering af de arbejdsopgaver jeg kunne se ved sidste
års Grupperådsmøde.
Så kan jeg jo fortælle lidt om et par andre spændende ting fra 2004.
I 2004 fik vi svar på et spørgsmål som har lydt i mange år. Hvor mange timer har vi egentlig
spejderaktiviteter på Maglevad?
Fra Stenløse Kommune fik vi nemlig i 2004 en ny model til afregning af tilskud til vores
spejderaktiviteter. For eftertiden skal vi afregnes efter hvor mange timer vi aktiverer børn og
unge. Timerne skulle tælles sammen, således at der tælles en time for hver spejdertime.
Ved starten af året skulle vi derfor sætte et budget. Når vi regnede blev det godt nok til
mange timer, næsten flere end man kunne fatte. Vi lagde ud med et timetal på 30.000
timer. For at det ikke skulle være et rundt tal valgte vi 30.002 timer som vores budgettal.
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Efter at regnskabet er gjort op her i januar viste det sig at vi har et aktivitetstimetal på
33.240 timer.
Jeg er nød til at omregne dette tal lidt for at forstå størrelsen.
Hvis vi normalt arbejder ca. 1.700 timer på et år, så vil vores aktiviteter svare til næsten 20
arbejdsår. Eller hvis på regner med at der er ca. 100 spejdere ved Stenlænderne så blev
hver spejder aktiveret 14 hele døgn med aktiviteter.
Jeg synes det er imponerende, at frivilligt arbejdskraft kan give så mange aktiviteter. Jeg er
helt sikker på at arbejdet er positivt for vores børn og unge. Jeg håber på at aktiviteten
ligeledes er givende for de voksne. Summen er i hvert fald det der bærer spejderne.
En meget stor begivenhed i 2004 var Blå Sommer. Jeg er sikker på at selv om alle spejdere
allerede har fortalt jer forældre mange oplevelser fra lejren, så har hver deltager stadig
hovedet og hjertet fyldt med oplevelser, der ikke er blevet fortalt endnu.
Jeg var jo så heldig at få lov til at deltage i lejren, det er virkelig fantastisk at opleve alle
jeres unger. De var – mærkelige - frække – skøre – skønne – sjove og frem for alt, så var
de spejdere. Selv om vi kun var af sted i 10 dage, så var der alligevel tid til at vi kunne
foretage os uendeligt mange spændende aktiviteter.
Jeg synes det frem for alt var spændende og sjovt at se jeres børn sammen med andre
børn. Alle kunne lege sammen på tværs af alder og køn. Det var sjovt at se når der skulle
spillet rundbold, så var alle parate fra de største legebørn til den mindste Tarzan og Jane.
Skønt!!
Der var flere af jer forældre der besøgte os. Det var meget hyggeligt, selv om lejren jo lå lidt
vandret på denne dag. Ikke vandret på grund af søvn. Nej på grund af regn og blæst –
sådan er det – nogle dage regnede det men jeg er sikker på at hvis spejderne bliver spurgt i
dag, så var det faktisk solskin hele tiden, på nær lige nogle få øjeblikke.
Det var nogle meget glade, pænt trætte og lidt snavsede spejdere der kom hjem efter den
Blå Sommer.
Også i år må vi sige farvel og tak for arbejdet til en lille gruppe civile i bestyrelsen. Hvem
kender ikke Poul Kongsfelt fra familieweekenderne. Han var utrolig god til at få skabt den
gode stemning og få ideer til nogle både spændende og gode aktiviteter for hele familien.
Niels Søby Vesterager er jo ligeledes et kendt ansigt. Han deltog altid ved arrangementerne
på Maglevad. Han arbejdede meget med de arbejdsopgaver han fik tildelt i bestyrelsen.
Altid positiv, når musikken spillede, men parat til at tage diskussionen op bagefter.
Tak til jer begge for det store arbejde i Bestyrelsen. På hver jeres måde vil i begge blive
savnet.
Til slut tak for det store arbejde alle de uniformerede ledere og assistenter yder ved
Stenlænderne. Tak for alle fritimerne i lægger ved spejderarbejdet. Alt sammen for at vores
børn kan få en oplevelsesrig og god fritidsinteresse.
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Ligeledes tak til alle forældre, medlemmer af bestyrelsen og øvrige venner af Maglevad for
den store støtte der er til spejderarbejdet ved Stenlænderne. At vi stadig kan bevare en
stabil økonomi her ved Stenlænderne. Det skyldes jo alt det arbejde som mange yder bl.a.
ved Julemarkedet og avisindsamlingerne. En stor tak til alle for den indsats de enkelte yder.
Tak for spejderåret 2004 og vi glæder os til at fortsætte arbejdet her i 2005. For mit
vedkommende bliver det i en lidt mere tilbagetrukket position, idet jeg har valgt ikke at
genopstille som formand til bestyrelsen, men fra min side skal der i hvert fald være et stort
ønske om at Stenlænderne fortsat kan bevare det særpræget og de høje idealer omkring
spejderarbejdet, der er vores varemærke.
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Bilag 2:

Gruppeleder Bendte Isaksen´s beretning for året 2004
Januar
Året startede med et Godt Nytår til alle ved Nytårsparaden som FDF stod for søndag den
11. januar, hvor alle uniformerede korps var samlet til Gudstjeneste med efterfølgende
Nytårsløb.
I ugen efter kom alle afdelinger godt i gang med spejderarbejdet.
Spidserne havde deres første skovmøde ved Hesselsvinget.
Far og mor deltog og det var rigtig dejligt. Weekend på Maglevad
hvor Spidserne med forældre løb på skøjter. Alletiders skjøteløb,
for mig var det ca. 40 år siden jeg havde stået på skøjter.
Pilen forberedte sig til Blå Sommer med diverse aktiviteter.
Odin/Tor havde SKRÆP-møde det er PL/PA patrujlen som mødes
for planlægning af aktiviteter for spejderne. ”Orienteringsløber”, og klargøring til afslutning
og Co-kassen stod der på programmet.
Også Odin/Tor har været i skoven.
Brage forberedte sig til Blå Sommer og Co-kassen.
Co-kassen var en af de aktiviteter til Blå Sommer – som skulle fyldes med aktiviteter fra alle
grupper i hele landet.
Hræsvelgr deltog i Divitræf på Maglevad sammen med ledere, assistenter og civile. Et fint
arrangement lavet af Divisionen.
Tambourkorpset slog på tromme for at få flere medlemmer og spiller hver torsdag.
Februar
Familielejr på ski i uge 7. Der deltog 30 fra Stenlændere på turen til Hundfjället.
Alle afdelinger samlede aviser ind lørdag den 21. februar og det gav et flot resultat. Om
søndagen var der fastelavn på Maglevad og der blev slået katten af tønden for alle
alderstrin.
Der blev af holdt Grupperådsmøde den 26. februar med 27 deltagere.
Marts
Spidserne holdt tænkedag – lidt forsinket - Den 22. februar er Tænkedag for alle spejdere
over hele verden – og der samles 1 kr. ind for hvert spejderår. Og så begyndte de at lave
lejrbålskapper til sommerlejren. Hemmeligt møde var der også på programmet.
Pilen deltog i SMG – Spejder Melodi Grandprix i Farum sammen med Odin og Tor. Stort
Finale-show søndag den 7. marts hvor spejdere mødtes fra hele landet og hvor de heldige
vindere blev fundet. Dem vil vi høre mere til på Blå Sommer.
Pilen besøgte også skøjtehallen fredag aften.
Odin og Tor var på vandretur – 5 km – 10 km og 20 km for at slutte af med 30 km.
Brage havde også vandretur på deres program – men de tog også 50 km. Flot klaret.
Hræsvelgr – nu er det blevet forår – og Eva laver lagkage.
Boe og Jeppe lagkage. Tillykke, de havde alle fødselsdag i marts. Ja der er rart at være
hos Hræsvelgr.
Spil, spil, spil Tambourkorpset øver sig.
Arbejdsdag på Maglevad for alle Afdelinger med forældre blev desværre ikke det største
succes. Vi prøver igen.
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April
Blå Sommer – Vi tester ideen – Nu skal vi snart af sted – JUHUUU!
Lederne deltog i Divirådsmøde og Temamøde hele lørdagen den 3. april.
Alle afdelinger har holdt Påskeferie.
Spidserne har bygget drager og været i skoven ved Klokkekildebakken.
Pilen byggede bro og forberedte sig til Oak Citty Rally med start på Farum Station.
Odin og Tor Krible-krable hejk/ I BP`s fodspor/ Co-kassen – mange aktiviteter. Skæp-tur i
weekenden den 23. april – 25. april.
Brage forberedte sig til Blå Sommer og klar til Divisionsturnering og Zoo-dag.
Hræsvelgr deltog i Divirådsmøde og Temamøde og så var der også lagkage i april fra
Morten. Seniorernes påsketur var i år arrangeret af Carsten og Johnny og turen gik til det
sydsvenske Skåneleden.
Tambourkorpset spiller og spiller.
Den 23. april Sct. Georgsparade på Maglevad kl. 17.30. Her blev der aflagt spejderløfte og
uddelt årsstjerner. Og det helt store gruppebillede af Stenlænderne blev taget.
Pionerspaden blev uddelt til Grete – Spidsernes leder – for hendes store arbejde for
Spidserne.
Maj
Alle afdelinger deltog i Divisionsturneringen som blev holdt med overnatning på Grønttorvet
og med masser af poster fordelt i København. Et rigtig godt arrangement fra Divisionen
men det var nogle trætte Spidser som deltog dagen efter i Zoo-have.
Oven på sådan en weekend valgte Spidserne og Pilen at holde fri fra spejdermøde om
mandagen. Spidserne havde forældremøde om deres sommerlejr i Pinsen i FDF`S hytte
Hesselbjerg. Flot tilslutning til Sommerlejren.
Så forberedte Pilen sig ellers på at få gjort klar til Oak City Rally.
Odin og Tor fortsatte deres aktiviteter til Blå Sommer og deres Krible-krable hejk. Skræp
kursus i Ledelse og samarbejde hvor de 12 PL/PA bla. Byggede en Lego-luksus-lejrplads.
Brage forberedte sig på Blå Sommer. Hræsvelgr tog en tur ud i det lysegrønne og holdt
pinsefrokost lørdag den 29. maj.
Tambourkorpset deltog i Ministævne i Odense i Kristi Himmelfartsferien.
Sommer
Blå Sommer – nu er der ikke længe til … Forældremøde onsdag den 9. juni for alle
afdelinger.
Fin tilslutning fra Stenlænderne - til de 10 dages sommerlejr. Årets helt store arrangement
med deltagelse af 66 spejdere fra Stenlænderne.
Vi husker alle BananExpressen, som seniorerne fik stor ros for.
De kan bare de seniorer.
DVD fra Blå Sommer kan lånes hos Gruppeleder.
Årets 2. avisindsamling blev klaret og rigtig mange aviser blev samlet ind og hver spejder
fik et flot tilskud til Blå Sommer.
Børne Sankt Hans på Maglevad. Prøv noget nyt – kom og vær med.
Der var salg af pølser og toast, vafler m.m og kl. 19.30 var der heksehistorie ved bålet og
hvor heksen blev sendt til Bloksbjerg
mens vi sang Midsommervisen.
C:\PS\Privat\Spejd\Grraad\Referat af grupperådsmøde 2005.doc

Side 8 af 10

09-03-13

Stenlændernes Grupperådsmøde 2005
Rulle-jubilæum lørdag den 7. august. De 2 redaktører Morten og Dixen havde ”åbent
redaktionsmøde” i Vanløse. 10 år som redaktører er rigtig flot klaret. Stor tak skal I have fra
os alle.
I Mølleå-sejlads deltog seniorne. Dixen og Morten vandt Mølleåsejladsen i suveræn stil
med tiden 1,50 timer var de 31 min foran nummer to i deres klasse og nummer to i mål i
Raadvad.
3 både deltog fra Stenlænderne og alle både gennemførte. Tillykke.
Stenlændernes Tambourkorps søgte efter ny Leder i avisen og Liddy meldte sig. Kim havde
efter mange år ønsket at drosle ned da hans job krævede ham mere og mere. Der er
kommet mange nye spillere og det ”spiller” bare godt for Tambourkorpset.
Årets familielejr blev afholdt på Maglevad igen stor succes og med oprykning til de
forskellige afdelinger. Tak til Grete som leder for Spidserne – kig forbi Maglevad når du har
tid.
September
Alle afdelinger er nu kommet godt i gang efter lidt rokeringer blandt lederne og nye ledere
er kommet til. Velkommen til Lotte, Lars og Bjarne hos Spidserne. Velkommen til Peter hos
Pilen. Velkommen til Jimmi hos Brage.
Ege Divisions 25 års jubilæum på Maglevad. Vi blev budt velkommen af Alice fra Divisonen
og inviteret i teater. Stykket hed ”et sofa stykke”. Det handlede om en mand, der fortalte om
billeder på en sjov måde. Bagefter mange poster med forskellige aktiviteter.
Afslutningen blev et besøg af det vindene hold fra Spejder Melodi Grandprix Blå Sommer.
Oktober
Spidserne deltog i Divisionens mikrodag i Skibby. 1oo mikroer/ledere var samlet. Spidserne
holdt fri om mandagen.
Lederne mødtes dog til ledermøde.
Pilen havde valgt hele oktober til skovmøder.
Odin og Tor var på Raket-tur i weekenden 1. oktober til 3. oktober
på Maglevad.
Stor deltagelse i Plan-kurser fra Brage.
Hræsvelgrs program for oktober lød på Sølvøkseløb. Endvidere blev Jeppe udnævnt til ny
klanleder.
Tambourkorpset deltog i Stævne i Allerød i Efterårsferien. Flot stævne med stor deltagelse
og hvor Liddy deltog for første gang men absolut ikke sidste. Det var bare så godt. Så nu
øver, øver og øver Tambourkorpset sig til næste arrangement.
November
Måneden startede med årets sidste avisindsamling.
Spidserne var på besøg hos Grete, hvor der var bål i haven.
Lucia startede op og alle forberedelserne til Årets julemarked begyndt i alle afdelinger. Pilen
lavede nisser.
Hræsvelgr – Super klan- og aktivitetsmøde samt Idedag i Divisionen. Trine 18 år! Lagkage i
hjemmet. Åh, de seniorer.
Det går rigtig godt for Tambourkorpset som øver sig til Julemarkedet.
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Stenlændernes Grupperådsmøde 2005
December
Opstilling til Julemarked onsdag kl. 19.00.
Julemarked på Maglevad første weekend i december. Stor deltagelse fra alle afdelinger. Og
igen en stor succes. Fakkeloptog, Stenlænderne mødtes på Stenløse Station sammen med
FDF og KFUM spejderne, hvor der blev delt fakler ud. Det var KFUM som stod for
arrangementet som går på skift korpsene imellem.
Tambourkorpset spillede og vi gik gennem centret til Damgårdsparken og sang julesange,
hvorefter vi gik til Stenløse Kirke til Julegodstjeneste. En tradition igennem mange år.
Spidserne, Pilen, Odin, Tor, Brage og Tambour tog på juleferie.
Hræsvelgr holdt Julefrokost for Divisionens seniorer på Maglevad.
Seniorerne møder hver mandag på Maglevad hele året – ja sådan går året for dem.
Konklusion: Stenlændernes aktivitetsniveau og mødeprocent ligger stadig meget højt.
Tak til alle spejderne i alle afdelingerne. Og stor tak til ledere og assistenter for det store
frivillige arbejde I har gjort for Stenlænderne.
Tak til alle forældrepatruljerne. Tak til Bestyrelsen og ikke mindst tak til alle forældre.
År 2005
-

at Stenlændernes aktivitetsniveau samt samarbejdet blandt alle ledere og
assistenter må forsætte i positiv spejderånd og at vi må få et godt arbejde i den nye
Bestyrelse samt i de forskellige udvalg

-

at deltagelse i Korpsets kurser prioriteres

-

at Gruppen bakker op om de aktiviteter Divisionen indkalder til
bl.a. forberedes der allerede nu på Divisionssommerlejr i 2007.

-

at alle afdelingerne må få en rigtig god sommerlejr som i år
foregår i hver enkel afdeling

-

at vi kan forberede os godt til år 2006 hvor Stenlænderne har 50 års jubilæum
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