
 
 

 

Beretning fra bestyrelsen 

Grupperådsmåde, 5. februar 2019 

Indledning 

DDS Aars er fortsat en sund og stabil spejdergruppe med glade spejdere og 

engagerede ledere. I løbet af 2018 har vi fået ny lederkonstellation, hvilket 

fungerer. Vi leder fortsat efter flere bestyrelsesmedlemmer og ny kasserer,  da de  

af forskellige årsager ikke har mulighed for at genopstille. Tre forældrevalgte er på 

valg. Heraf genopstiller vores kasserer ikke. En ungeplads er på valg, da Kasper 

ikke genopstiller. 

Vi har i gruppen oplevet status quo ift.  aktive spejdere. Desværre er det ikke hver 

gang spejderlivet, der vinder i konkurrencen med alle de øvrige fritidstilbud, der 

heldigvis er til børn og unge. Vi har dette som fokusområde i bestyrelsesarbejdet, 

og det er vores håb, at vi kan blive endnu bedre til at tiltrække og fastholde børn 

og unge, der finder glæde og mening med fællesskabet.  

Aktiviteter  

På aktivitetssiden har 2018 været et godt spejderår. Jeg vil ikke gennemgå hver 

eneste begivenhed i gruppen her, men blot konstatere, at vi har en række gode 

traditioner, som vi holder fast i, og at vi derudover oplever mange nye påfund fra 

både ledere og spejdere. Det er en rigtig positive udvikling. 

Vi har valgt at starte et PR-udvalg op i november 2018. Dette udvalg vil gøre en 

indsats for at reklamere for DDS Aars. Bl.a. vil udvalget prøve at få så mange som 

muligt af vores ture nævnt i Aars Avis med en kort tekst og billede. 

Novemberturen og Lucia-optoget har begge været i avisen. 

Ydermere har vi i 2018 prøvet at få synliggjort spejdergården noget mere. Den er 

blevet malet, og træerne foran gården er fældede. Alt i håbet om, at flere vi lægge 

mærke til DDS. Selve gården indvendigt er også friske op så godt som det nu er 

muligt. 

 



PR-udvalget har flere planer i sigte for 2019, hvor der satse meget på, at gruppen 

af aktive spejdere øges. 

Vi var igen i år ude og slæbe juletræer. Det blev til 7.400 stk, og kr. 13.500 i 

kassen til aktiviter/udstyr. Det er noget vi bestemt prøver til november igen. I den 

forbindelse skal der også lyde en kæmpe tak, de folk der også hjalp til, uden at 

have nogen forbindelse til DDS udover at være familie etc.  

 

Til gengæld har vi så skåret ned på mængden af lodsedler, som spejderne skal 

sælge, så der ikke skal bruges uforholdsmæssigt meget spejdertid på dette. Dog 

synes vi fortsat, at formen med fællesaftener, aftensmad og små grupper af store 

og små spejdere virker godt. Det er rarere at bruge tiden sammen end at stå med et 

bundt lodsedler til hjemmesalg hver især. 

Bestyrelsesmøder  

I 2018 har vi igen afholdt 5 møder i bestyrelsen. Møderne er hyggelige og 

konstruktive, og man bidrager, hvor man kan. Bestyrelsen tager sig fortsat af at 

arrangere de begivenheder, hvor vi er repræsenteret for at vise flaget og tjene en 

slat penge. Ligeledes står bestyrelsen for at arrangere en sommerkomsammen samt 

en julefrokost for lederne for at påskønne deres store, frivillige arbejde. Lederne 

tager sig af at arrangere spejderlejre, ture, møder med meget mere.  

Økonomi  

Maibritt vil gennemgå regnskab og budget om lidt, så jeg vil her blot konstatere, at 

vi fortsat har en sund og fornuftig økonomi i gruppen.  

 

Lars Peter Kjer Hansen  

 


