Tur i skoven ved Klokkekilde
Program for
april

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til Paw på tlf.
40 17 54 17 inden kl. 18.00. Senere kan I ringe til Maglevad.

Mandag

6.4.

Mandag

13.4.

Vi ser på store og små dyr
2. Påskedag - intet møde

Mandag Fredag

20.4.
24.4.

Fællesspejd hele ugen

Torsdag

23.4.

Sct. Georgsparade og gruppebillede

Lørdag Søndag

25.4.
26.4.

Fælles spejderweekend på Maglevad

Mandag

27.4.

Forløb

Den 16. februar var alle mikroer + søskende og forældre en tur i
skoven, på bananløb.
Vi mødtes kl. 18.30, hvor 2 videnskabsmænd ventede på os. Den ene
blev hurtigt tryllet om til en bananmand, og alle børnene skulle hver
især passe på en banan. Løbet forgik gennem skoven, hvor vi fulgte
en rute, som var lavet af reflekser. Undervejs var der små opgaver,
børnene skulle løse. Allerførst skulle bananen have et ansigt og et
navn, så vi kunne holde fødselsdag for den.
Ved næste post var bananen blevet ældre
og kunne nu få et kørekort og en bil. Børnene skulle gå sammen 4 og 4 og lave en
bil, som bestod af 4 pinde og et stykke
stof. Den skulle så køre hen til næste post.
Bananen var nu blevet meget gammel og
skulle bruge en kørestol. Børnene fik nogle runde skiver med hul i og fandt nogle
pinde og lavede en kørestol.
Da vi var færdige med kørestolene, begyndte vi at gå tilbage til startstedet og bananerne var nu så gamle, at børnene fik
lov til at spise dem.
Det var en sjov og hyggelig tur. Vi sluttede af med varm the og kaffe.

Med spejderhilsen
Anja (Lasses mor)

Sct. Georgsparade

Tillykke med fødselsdagen til:
Jonas den 16. april
Emilie den 26. april

Mikro-hilsener
Camilla, Jimmi, Paw og Rikke

Vi mødes til Sct. Georgsparade og gruppefoto på Maglevad torsdag
den 23. april kl. 18.30.
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Gruppelederen, nu på et ben
Så er jeg tilbage igen og er klar til at tage mig af opgaver, hvor jeg
ikke skal gå for meget.
Jeg vil starte med at takke Poul Salling, der nu er stoppet som bestyrelsesformand, for det gode samarbejde, vi har haft gennem årene.
Poul har lovet os at fortsætte med noget af det store arbejde, han har
gjort til dato. Her tænker jeg specielt på vedligeholdelse af hjemmeside, medlemsregistrering og ikke mindst at holde styr på de mange
lister, Stenlænderne benytter sig af i det daglige. Det vil jeg også gerne takke Poul for. Det er en stor hjælp for mig og for den nye formand.
For en ny formand har vi fået. Jeg vil benytte Rullen til at byde Thomas Nord-Larsen velkommen som ny bestyrelsesformand. Jeg glæder
mig til samarbejdet med Thomas og med den nye bestyrelse, som er
udvidet i forhold til tidligere år. I den forbindelse vil jeg sige velkommen til Carsten Nørgaard, som repræsenterer forældrene i bestyrelsen. Velkommen til de mange unge i bestyrelsen og velkommen til
lederne, som kommer til at tage en ekstra dag på Maglevad en gang i
mellem. Og selvfølgelig tak til alle jer, der valgte at tage en tørn til.
Stenlænderne har også udvidet lederstaben. Vi har fået styr på Tambourkorpset takket være Annette og Birgittes store indsats. De har
mange gode ideer til, hvordan vi bliver flere den vej rundt. Også velkommen til Anja som ny leder hos mikroerne. Nu mangler vi bare en
enkelt leder mere hos minierne.

Program for april

Mødedag mandag fra 18.30 til 20.00. Husk at melde afbud til lederne
på tlf. 47 17 25 85 kl. 18.00.
Mandag

6.4.

Påskeferie - intet møde

Mandag

13.4.

Påskeferie - intet møde

Mandag Søndag

20.4.
26.4.

Fællesspejd på Maglevad

Torsdag

23.4.

Sct. Georgsparade og gruppebillede

Mandag

27.4.

Oak City bil

Lad os komme i gang!
Jens - halt gruppeleder

Med spejderhilsen
Nils, Vivi og Klaus
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Grundideen og visionen
Nu er tiden kommet til at sige tak for valget. Egentligt skrev jeg dette
her sidste år, men det kom aldrig ud. Vi var dengang 2 gruppeledere,
nu er jeg én og det har vist sig at være lettere at blive enig med mig
selv, men knap så spændende. Det nye er, at nu er ”vi” erstattet med
”jeg”. Grundideen og visionen er den samme.

Program for april
Mødedag onsdag fra 18.30 til 20.30.
Husk at melde afbud til Kim på tlf. 26 84 80 04

Onsdag

1.4.

Luksuslejr - GPS

Mandag

6.4.

Skræpmøde - GPS

Onsdag

8.4.

Påskeferie - intet møde

Onsdag

15.4.

Skovtur

Mandag Søndag

20.4.
26.4.

Fællesspejd på Maglevad

Torsdag

23.4.

Sct. Georgsparade og gruppebillede

Onsdag

29.4.

?

Nu, hvor den første stak papirer er gennemlæst og kalenderen fyldt
ud med begivenheder, jeg slet ikke vidste fandtes, er det tid til at fortælle alle ledere, spejdere, forældre og hvem der ellers måtte have interesse, lidt om hvad gruppelederen har gjort sig af tanker. Tanker
om Stenlændernes dagligdag, tanker om fremtiden, tanker om ledernes ve og vel og ikke mindst tanker om, hvordan vi gør hverdagen i
spejderarbejdet endnu bedre, så det bliver endnu sjovere at være barn
og voksen på Maglevad.
Der er i løbet af foråret 2008 blevet taget nogle gode initiativer i
gruppen, som jeg gerne vil følge op på. Lige som jeg gerne vil støtte,
at initiativerne fortsætter med at blomstre, så alle spiller en aktiv rolle
i såvel planlægning som udførelse af det daglige spejderarbejde.
Medlemstallet, som i andre spejder grupper, har været vigende de
sidste par år, og derfor er DDS’ rejsehold blevet kontaktet som et af
initiativerne. Rejseholdet har ry for at være rigtig gode til at hjælpe
grupper til fremgang i medlemstallet og det er det arbejde, jeg gerne
vil gøre meget mere ved de næste par år. Jeg ser gerne, vi bliver flere
til at udnytte de fantastiske rammer, vi har på vores Spejdergård. Jeg
ser gerne, at vi bliver endnu bedre til at arbejde sammen på tværs af
grenene, så Stenlænderne bliver en endnu stærkere enhed i lokalmiljøet og i samarbejdet med Ege division, og resten af spejderkorpset.
Kort sagt min vision er meget forenklet:
Vi skal være mange flere glade børn, der har det sjovt sammen omkring spejderarbejdet. Sammen vil ledere, assistenter og forældre udvikle gode trygge rammer, i hvilke spejderne kan udvikle sig og lære
om naturen, miljøet, om sig selv og om samfund.

Tillykke med fødselsdagen til:
Amanda den 14.4.

Med spejderhilsen
Junior-lederne

Der er jo ikke tale om noget nyt. Sådan har visionen vist nok altid
været. Og det går da også meget godt. Jeg har bare lyst til at gøre det
endnu bedre.
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Hvordan vil jeg så gøre det?, spørger den kvikke spejderleder.
Først kiggede jeg i listen over alle de stikord, der er lavet ved de forgangne års GUK. Der opdagede jeg, at ting har det med at gentage
sig. Ønskerne og forhåbningerne er de samme. Jeg vil ganske enkelt
lytte til, hvad der er blevet og bliver sagt, og så vil jeg forsøge at gøre det, som er blevet ønsket i det omfang, jeg har evnerne.
Til det skal jeg bruge alles hjælp. Alle spejdere, ledere og forældre
skal give sig til kende og sige hvad de ønsker. I skal fortælle mig,
hvis noget er mindre godt, og I skal fortælle mig og hinanden, når noget går godt. Så lover jeg til gengæld, at jeg vil følge op på de informationer, jeg får og ud fra bedste evne og overbevisning forsøge at
skabe rammerne for, at alting kan ske.
Jeg kan ikke lige dy mig for at komme med en konstatering: ”Du får,
hvad du beder om”

Husk at melde afbud til din tropsleder
Jesper Kok på tlf. 40 87 95 29
Lørdag

4.4.

50 km vandretur med Troppen

Tirsdag

7.4.

Blide, spejdere VS ledere

Tirsdag

14.4.

Blide, spejdere VS ledere

Lørdag Søndag

18.4.
19.4.

100 km tur med Troppen

Spejderbevægelsens start

Mandag Fredag

20.4.
24.4.

Fællesspejd

På Stenlændernes Spejdermuseum kan du for tiden lære lidt om, hvordan spejderbevægelsen startede for mere end 100 år siden.

Tirsdag

21.4.

Maddag på spid. Mikkel

Torsdag

23.4.

Sct. Georgsparade og gruppefoto

Lørdag Søndag

25.4.
26.4.

Fællesspejderweekend

Tirsdag

28.4.

Appelsinkanon. Lederne

Nu er det så op til dig, at bruge de muligheder du har for at bede, så
jeg kan forstå det!
Hold ud
Jens Velsboe
Gruppeleder

Gennem bøger og effekter kan du høre historien om Baden-Powell og
hans oplevelser i Afrika og Indien, der førte frem til, at han - lidt ved
et tilfælde, og noget modstræbende - ”opfandt” spejderiet.
Vidste du fx at han havde været spion og der lærte nogle af de tricks,
som han senere skrev ind i arbejdsstoffet for spejdere?
Du vil også kunne høre sammenhængen mellem slap tilskuermentalitet, imperiebygning og FDF med et hornorkester i spidsen. Og navnlig hvordan disse ting alle direkte var af stor betydning for at vi i dag
har spejdere over hele verden. I Danmark er der alene ca. 50-60.000
spejdere.
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Med spejderhilsen
Jeppe, Jesper, Camilla og Carsten

Sideløbende med vores udstilling arbejder vi også på, at du kan få taget et billede af dig selv i en gammel spejderuniform. På den måde
har du på en billig vis sikret dig en helt unik fødselsdagsgave til din
bedsteforældre, eller måske endnu bedre - illustrationen til det stensikre kærestebrev.
Fra pålidelig kilde ved vi nemlig på museet, at
en Spejderhat er det ultimative scoretricks.

Program for april
Infotid 20.15 - 20.30. Afbud til Mia 47 17 85 17 inden 18.30.

Nu tror vi vist efterhånden, at vi har fået vakt
din nysgerrighed, så kig ned i museet i Stalden
på Maglevad. Vi er klar til at fortælle dig historier og historien.
Næste gang vi har åbent er til Sankt Hans

Tirsdag

7.4.

Nogle holder påskeferie, så intet møde.

Tirsdag

14.4.

Oak City bil laves om, så den bliver køreklar

Lørdag Søndag

18.4.
19.4.

Divisionen afholder førstehjælpskursus på
Maglevad

Mandag

20.4.

Fællesspejd på Maglevad fra 18.30 - 20.00

Så nærmer Zoo-dag sig igen, og derfor skriver vi nu til jer.

Tirsdag

21.4.

Fællesspejd. Vi laver mad for resten af
gruppen.

Onsdag
Torsdag

22.4.
23.4.

Vi mødes på Stenløse station kl. 9.00 og tager med toget til Valby
station, hvor vi mødes med de andre 1800 spejdere og tager på en traditionsrig og dejlig dag i Zoo.

Fællesspejd kl. 18.30 - 20.00

Vi er hjemme ca. kl. 16.15 på Stenløse st.

Tirsdag

28.4.

Vi laver Oak City bil

Med Spejderhilsen Museet

ZOO-dag søndag den 3. maj

Hele turen koster 80 kr.
Du skal medbringe en lille rygsæk og i den skal der være en stor
madpakke, en drikkedunk med indhold og regntøj som vi forhåbentligt ikke skal bruge.
- det skal være
noget med
Niels Hausgaard!

Tillykke med fødselsdagen til:
Kristina den 14. april
Morten den 21. april

Ingen lommepenge
Vi giver is.
Tilmelding via lederne
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Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde
den 23. februar 2009
31 var mødt op til dette års Grupperådsmøde.
Divisionen var repræsenteret ved Alice Linning. Efter velkomst fra bestyrelsesformand Poul Salling gik vi over til dagsordenen:
1. Valg af dirigent og referent:
Peter Cowland 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 lørdag den 31. januar 2009.
Dermed var indkaldelsen rettidigt i henhold til lovene)

Program for april

Doris Skov Larsen blev valgt som referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen:
a) Bestyrelsens beretning ved Poul Salling: Se bilag 1.
b) Ledergruppens beretning ved Jens Velsboe: Se bilag 2
Begge beretninger blev godkendt uden kommentarer.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2008
Da Dennis Fremlev ikke var til stede, blev det Hans Clausen der
gennemgik årsregnskabet, som var sendt ud sammen med indkaldelsen til grupperådsmødet.
Årsregnskabet blev godkendt uden kommentarer. Dog forklarede
Hans Clausen, at der arbejdes med 2 regnskaber pr. år. Indtægterne
fra avisindsamlingerne og det kommunale tilskud kan i første omgang kun fremgå som anslået indtægt, idet det faktiske beløb først
kendes på et senere tidspunkt.

Mødedag torsdag kl. 19.00 - 20.30.

Husk afbud til din OL

Torsdag

2.4.

Øve

Torsdag

9.4.

Påskeferie

Torsdag

16.4.

Øve

Torsdag

23.4.

Øve. Sct. Georgsparade og gruppebillede

Torsdag

30.4.

Spil

4. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
5. Væsentlige beslutninger om fremtiden herunder planer for indeværende år og budgettet:
a)
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Bestyrelsens størrelse: Der var forslag om at udvide bestyrelsen til
15 medlemmer.
Da dette er en ændring af vedtægterne, stemte vi ved håndsoprækning. Det blev besluttet med et stort flertal. Således skal bestyrelsen

Husk hellere at have for mange lag tøj på, som man så kan tage af
efterhånden som man får det for varmt. I stedet for at stå og mangle et lag
tøj som man ikke kan tage på når man har det for koldt!
Tambourhilsen
Orkesterlederne

Jeg er enig med Jens i at Rejseholdet virkelig gav os et friskt pust. Der har
været et markant bedre sammenhold og en markant ændring af holdningen til
at vi skal snakke sammen. Ind imellem plumper vi i ’den gamle’ gænge igen,
så der er fremover stadig et stort arbejde for at gøre samarbejdet bedre.
Det første møde med Rejseholdet affødte flere tiltag:
• Der var familietur med oprykning som foregik som kanotur tur på Værebro Å. Efter sigende en stor succes (jeg deltog ikke selv).
• Der var Skovtur for spejdere og forældre med Richard Petersen fra Naturparkens Venner som guide. Et rigtig hyggeligt arrangement. Der var
dog plads til mange flere.
• Der blev planlagt tur for ledere og bestyrelse arrangeret af seniorerne.
Det arrangement var planlagt til efteråret 2008, men vi har udskudt det
da kalenderen var overbooket.
• Troppen satte sig for at komme på sommer lejr udenlands (altså udenfor
Skandinavien) i 2010.
Også i 2008 blev der afholdt Fællesspejd – en uge hvor spejdere og ledere
fra alle afdelinger er sammen, men skiftes til at arrangere. Det er stadig en
succes. Klatrevæggen er et stort trækplaster. Der er allerede planlagt Fællesspejd igen her til foråret.

fremover bestå af 5 civile, 5 ledere og 5 unge.
b) Budget: Poul Salling redegjorde kort for budgettet for 2009 og
2010, som var sendt ud sammen med indkaldelsen.
Udgifterne til de enkelte afdelinger er samlet til Blå Sommer – derfor færre penge til den enkelte afdeling. Vi har endvidere blevet tildelt et mindre aktivitetstilskud fra kommunen, da kommunen anvender en ny udregningsform. Nu får vi pr. aktivt medlem og ikke –
som før – pr. anvendt time. Overskuddet fra avisindsamlingerne og
julemarkedet regner vi med, bliver det samme som sidste år.
Budgettet indeholder en kontingentforhøjelse fra 900 kr. årligt til
1.000 kr. årligt. Budgettet blev vedtaget.
6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):
Civile:
• Formand, Thomas Nord-Larsen blev valgt for 2 år
• Doris Skov Larsen blev valgt for 2 år
• Carsten Nørgaard blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af Vibeke Tellefsen og Dennis Fremlev, som
blev valgt sidste år.

Sommerlejrene var i 2008 afdelingsvis:
• Tambour var til ministævne i Allerød
• Spidserne var på sommerlejr i Pinsen ved Ganløse Ore.
• Pilen var på lejr på Næsby Centeret
• Odin var på tømmerflådetur på Klarelven i Sverige.
• Brage var på kombineret kano- og skinnecykeltur i Sverige
• Seniorerne sprang over.

Ledere:
• Paw W. Larsen blev valgt for 2 år
• Annette Mejlvang blev valgt for 2 år

Vi deltog aktivt i Egedal Kulturnat, bl.a. med planlægning, stand og aktiviteter. Der er enighed om at Kulturnatten er en god idé, men der skal gøres noget for at den bliver en rigtig succes.
Ellers har spejderne deltaget i et væld af arrangementer, som fastelavn,
Sankt Hans, Oak City, Divisionsturnering, Nathejk, Egetræf på Esrum Kloster og klatring på Kullen.
Poul

Bestyrelsen består ligeledes af Gruppeleder Jens Velsboe, Kim Andersen og Eva Birch Karlsen, som blev valgt sidste år.
Unge:
• Ulf Molich blev valgt for 2 år
• Jeppe Majlund blev valgt for 2 år
• Steffen Klitgård blev valgt for 2 år
Bestyrelsen består ligeledes af Rasmus Majlund og Mia Travers Bargholz
som blev valgt sidste år.
7. Valg af suppleanter til Bestyrelsen (civile, ledere og ungdomsrepræsentanter):

16

9

Følgende blev valgt for 1 år:
• Civile:
Jeanette Johansson
• Ledere:
Carsten Cederholm
• Unge:
Anders Cowland
8. Valg af medlemmer til korpsrådsmødet:
Følgende blev valgt for 1 år:
Anders Cowland
Ulf Molich.

Og arbejde, det gør de jo, de fantastiske mennesker som bruger, ikke bare en
stor del, men en enorm del af deres fritid på at give byens børn og unge et
sundt og godt alternativ eller supplement til kommunens sportsklubber.
Og hvad er det så for et arbejde disse ledere udfører? Og hvordan har vi
gjort det?

9. Valg af medlemmer til divisionsrådet:
Følgende blev valgt for 1 år:
Dennis Fremlev
Kim Andersen
Anders Cowland

Det er selvfølgelig et bestyrelsesanlæggende, men ikke desto mindre er økonomi en af de rammer lederne i de forskellige grene arbejder under.

Rikke Drehn-Knudsen
Ulf Molich

10. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor: Ingrid Cederholm blev valgt for 1 år
Revisorsuppleant: Hans Clausen blev valgt for 1 år.
11. Eventuelt:
Alice Linning fra divisionen gjorde rede for divisionsopbygningen
og fortalte om tilbud i divisionen. Hold øje med Egebladet, der i
Stenlænderne sendes rundt i elektronisk form.
28. marts kl. 9.00 til 16.00 er der ledermøde for Blå Sommer ledere
i Hillerød
30. marts er der kursus, hvor man kan lærer at arbejde med ”Blåt
medlem”
18. og 19. april er der tilbud om et 12 timers 1. hjælpskursus
24. april er der Divisionsrådsmøde kl. 18.00
Divisionsledelsen består på nuværende tidspunkt af 9 medlemmer
men vil gerne udvides til 11 medlemmer.

Lederåret har været et år der har været præget af at visionen vi satte os da vi
indkaldte rejseholdet, rent faktisk har vist sig at have båret frugt. Vi er blevet
flere hos Stenlænderne, vi holder længere på de gamle, og jeg tror det er
blevet sjovere at være både leder og spejder hos Stenlænderne i år.
Vi glemte at indlægge i visionen at vi også skulle sikre rammerne for dette
fantastiske arbejde.
En af de ting som lederne heller ikke tidligere har skullet forholde sig til, er
Bygningernes vedligeholdelse. Det har de i allerhøjeste grad været nødt til i
år. Vi har været uden vicevært og desværre formåede gruppeledelsen ikke at
løfte opgaven med den arbejdsfordeling der blev aftalt mellem de 2 gruppeledere. Det beklager jeg dybt og lover at det bliver anderledes til næste år.
Jeg må tilstå at selve beretningen med alt hvad der har været i gære hele
året må I have til gode.
Til gengæld kan jeg spille lidt ud om fremtiden.
Det er min plan at jeg lige så snart jeg er kommet mig lidt mere vil leve op
til korpsets krav om ledersamtaler og gruppeudvikling. Jeg kan også garantere en masse spændende aktiviteter som lægger op til årets store begivenhed,
Blå Sommer.
Mere når jeg er friskere
Hold ud
Jens

16. - 17. maj er der divisionsturnering for alle divisionens spejdere.
Endvidere oplyste Alice Linning, at der på divisionens budget er
afsat 75.000 kr, som kan tildeles grupper, der søger om økonomisk
hjælp til særlige aktiviteter. Stenlænderne har fået del i denne pulje
til projekt Fællesspejd.
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Planer for indeværende år (set fra bestyrelsen).
Endnu et år er gået uden at vi har beskæftiget os ret meget med fremtiden.
Overskuddet har ikke været til stede. Vi har brugt tid på at få samlet gruppen.
Der er dog et par åbenlyse opgaver:
• At holde den nuværende gejst i leder- og bestyrelsen. Rejseholdet er stadig med på sidelinjen.
• At få taget hul på Visioner og Handlingsplan. Jeg tror på ar vi nu har
det fornødne overskud.
• At få en tilvækst i medlemstallet. Det optimale vil være ca. 20 spejdere i
hver afdeling.
• At få udarbejdet et system der sørger for at udvalgene har tilstrækkeligt
med medlemmer.
• At få besat vicevært 'stillingen'.
Poul

Sidst – men ikke mindst – fortalte Alice om et nyt tiltag i divisionen. Der er medlemstælling i januar, maj og oktober og de grupper,
der har haft størst medlemstilgang, besøges af divisionen og får som
præmie en “vandrebamse”. Den kan de så beholde til næste optælling, hvor bamsen vandrer videre til den gruppe med størst medlemsfremgang. Hvis den samme gruppe 3 gange i træk har gjort sig
fortjent til bamsen, bliver den evig eje. Lige nu bor bamsen hos
Grevinde Danner gruppe i Jægerspris, men Stenlænderne ligger i
top 5 … så måske er vi heldige...

Dirigenten afsluttede herpå mødet kl 20.00 med tak for god ro og orden.
Doris Skov Larsen
Referent

Peter Cowland
Dirigent

Bilag 2:
Gruppelederens beretning
Jens har, som bekendt, brækket sit ben på en skiferie i Østrig. Det har ikke
været muligt for ham at komme her i aften og han kan derfor ikke afgive
Gruppelederens beretning. Jeg havde håbet på at Karin, den anden halvdel,
af gruppelederfunktionen hos Stenlænderne i 2008 havde taget sig af denne
beretning. Det har desværre ikke vist sig muligt. Her sidst på eftermiddagen
har jeg modtaget følgende fra Jens:
2008 har været et underligt år…
Et år hvor vi havde svært ved at blive godkendt som gruppe. – Først fordi vi
ikke havde en gruppeleder og senere fordi en grenleder var i familie med revisoren. Men vi klarede den. Vi fandt den anden gruppeleder der skulle til og
vi lavede en hurtig rokade som tillod en godkendelse af gruppen.
Det er heller ingen hemmelighed at året har budt os på udfordringer som tidligere har ligget langt udenfor Stenlændernes interessesfære:
Økonomien er i år blevet, om ikke et problem, så i hvert fald skruet anderledes sammen end vi har været vandt til. Her tænker jeg på kommunesammenlægning og ændrede tilskudsregler og en anderledes avisindsamlingsstrategi.
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Bilag 1:
Bestyrelsesformandens beretning
I hovedtræk var planerne for det forgangne år:
1. At få Stenlænderne til at fungere som en samlet gruppe med overskud
igen.
o At få valgt en Gruppeleder
o At få en tilvækst i medlemstallet.
o At få udarbejdet Visioner og Handlingsplan.
2. At få besat viceværtstillingen.
3. At finde en ny formand.
Sidste år ved denne tid var vi uden Gruppeleder. Uden Gruppeleder kan man
ikke blive godkendt som gruppe under DDS. Jens Velsboe havde meldt sig
som den ene halvdel af gruppelederfunktionen, men tingene var gået lidt i
hårdknude med at finde den anden halvdel. I det hele taget var indtrykket, at
meget ikke fungerede helt som ønsket.
Derfor blev DDS’ Rejsehold anmodet om hjælp. Vi havde det første møde
med Rejseholdet søndag d. 13. april. Det skulle vise sig at blive startskuddet
til fremgang på flere fronter.
•Karin Travers stillede op som anden halvdel af gruppelederfunktionen.
Gruppegodkendelsen kom således i hus - inden sommerferien.
•Medlemstallet er gennem året steget støt. I år 2008 er det steget omkr.
18%.
•Vi har sandelig også fået nye ledere:
Anne og Jimmi Bargholz har meldt sig som ledere igen. Velkommen!
Sidst på året, 2008, var Tambourkorpset i fare for lukning, idet
Steffen Klitgaard Christiansen måtte stoppe som leder. Stor tak til
Steffen for det kæmpe arbejde han har lagt i Tambourkorpset. Birgitte Rafner og Annette Mejlvang har taget over. Velkommen!
Klaus Andersen byttede sin gruppelederkasket ud med en minilederkasket. Velkommen til Klaus også.
Vi mangler dog stadig at få taget hul på Visioner og Handlingsplan.
Fastelavn, afholdt i går, var vellykket. Deltagerantallet var trods manglende
reklame i lokalavisen tilfredsstillende.
Sankt Hans blev også en succes i 2008. Det er planen at holde Sankt Hans i
år efter samme skabelon.
Fastelavn - og Sankt Hans arrangementerne er ikke indtægtsgivende. De betegnes som hygge - og PR arrangementer og skal bare ’løbe rundt’.
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Julemarkedet kørte som sædvanligt på skinner. Vi havde et meget fint overskud.
Avisudvalget kører også fint. Det ser ud til, at belønningen i form af tilskud
til lejre og ture efter deltagelse i avisindsamlingerne har sin virkning.
Avisindsamlingskontrakten tegnet med den gamle Stenløse Kommune udløber i år. Det er meget usikkert, hvordan den ny Egedal Kommune er indstillet overfor denne aktivitet. I samarbejde med Ebbe Skjalmssøn i Ganløse har
avisudvalget udarbejdet forslag til ny kontrakt. Vi håber selvfølgelig, at
kommunen forholder sig positiv. Avispengene udgør jo en væsentlig del af
vores indtægt.
I det hele taget har udvalgene fungeret fint. Jeg ser dog stadig, at vi får store
udfordringer med at holde udvalgene besat.
Vi mangler således stadig en vicevært!
I mange af udvalgene er det stadig forældrepatruljerne - dem vi kalder: Høns
og Bukke - der trækker en stor del af læsset. På Stenlændernes vegne vil jeg
gerne sige dem mange tak!
Grethe Handberg, der i mange år har stået for loppemarkedet har valgt at
stoppe efter forårsloppemarkedet. Mange tak til Grethe!
Hanne Jørgensen har efter 25 år med Luciapigerne også valgt at stoppe. Der
skal også lyde en stor tak til Hanne! Velkommen til overtageren, Trine Velsboe.
Vi har besluttet at installere trådløst internetforbindelse Maglevad. Det ville
have været sket tidligere, hvis ikke TDC mener at Maglevad har adresse på
Maglevadvej og ikke på Dam Holme. Man skal være tilmeldt forbindelsen
for at kunne bruge det. Jeppe Majlund er administrator.
I årets løb er der blevet drøftet kombineret brænde- og redskabsskur ved bålpladsen. Vi mangler godkendelsen fra kommunen for at komme videre.
Der er ytret stort ønske om en shelter. Der er blevet indhentet priser, men
sagen er sat lidt i bero idet BUS har ansøgt kommunen om sheltere på spejdergrundene. Med den nuværende kommuneøkonomi forventer jeg dog ikke
det store fra den kant.
Til slut vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde med såvel bestyrelse
som ledere.
God vind fremover!
Poul
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