Gruppeledernes planer 2021
I 2021 har vi som gruppeledere fire områder, hvor vi vil gøre en
særlig indsats.
Derudover vil vi begynde på et udviklingsprojekt, hvor vi sammen
med en udviklingskonsulent fra Det Danske Spejderkorps får sat
rammerne for de næste 5 år.

Flere ledere
Vi vil gerne være lidt flere ledere. Derfor går vi i gang med en lille “kampagne” på fx Aalborg
Universitet og andre uddannelsessteder. Samtidig vil vi sørge for at vores ledersejladser
fortsætter i år.
Det er vigtigt, at vi har et godt sammenhold, da det er med til at fastholde nye som
nuværende spejderledere. Derfor har vi planlagt en ledertur med spejderskibet Ran, det skal
nok blive en fed tur.
Vi fortsætter også vores drop-in ledermøder, hvor vi kan koordinere på tværs af grenene.

Kurser
Vi vil gerne støtte vores spejderledere så godt som muligt. Derfor vil vi stærkt opfordre til, at
lederne kommer afsted på nogle relevante kurser.
Det kan være kurser om spejderarbejde, som Det Danske Spejderkorps har rigtig mange af.
Det kan også være kurser i sejlads, så de føler sig klædt godt på til at tage vores spejdere
på vandet.

Inspiration
Det kræver sin spejderleder at planlægge spændende møder uge efter uge. Derfor vil vi
forsøge at hjælpe vores ledere med at finde ny inspiration til møderne.
Vi vil prøve at finde nogle spejderledere fra andre spejdergrupper og lave noget sammen
med dem. Det giver altid en ny vinkel på spejderarbejdet, når man ser hvordan andre gør.

Materiel og både
Vi er allerede gået i gang med at søge penge til en opgradering af vores optimistjoller. Vi har
søgt A.P. Møller Fonden om penge til 15 nye optimistjoller til juniorgrenen. Desuden er der
kommet så mange spejdere i troppen, at de snart skal have en ny båd.
Derfor vil vi i 2021 have ekstra fokus på at søge penge til nye både og nyt materiel.

