Årsberetning 2020
2020 var første år, hvor vi var to gruppeledere til at deles om
arbejdet med at være patruljeledere for spejderlederne. Det er en
rigtig god ide at være to om opgaven.
2020 var også det første år, hvor vi ikke længere var en ny
spejdergruppe. Det var det første normale år. Og så var det alligevel
ikke helt et normalt år.
Vi snakker meget om, at 2020 var et år, hvor der ikke skete noget. Men tag et kig i
Facebook-gruppen for den gren din spejder er med i, der er faktisk sket en hel del i år.
I marts og april var der ikke meget spejder og vores sidste møder i december blev aflyst,
men ellers har der været masser af aktiviteter, både på vand og på land. Både før og
efter sommerferien har vi haft rigtig mange gode dage på vandet.
Desværre blev Sølandslejren 2020 aflyst, men juniorspejderne kom alligevel på en fed
sommerlejr ved Arresøen. Desværre var tiden for knap til at ulvene og troppen kunne
planlægge en sommerlejr.
Efter sommeren har der været lidt rotation blandt lederne. Rasmus valgte at sige tak for
denne gang, men Jesper holder en pause og kommer tilbage, snart håber vi. Tusind tak til
Jesper og Rasmus, som har været ledere i juniorgrenen. Bue skiftede til juniorerne - og de
har fået et godt lederteam. Vi kommer stærkt igen i 2021.
Vi har forsøgt at holde ledersejlads i troppens Skippi-joller hver 14. dag, og det er gået godt.
Vi vil gerne have at flere af vores ledere bliver fortrolige med Skippi-jollerne, så de kan bruge
dem til spejdermøderne og på ture.
I efterårsferien bliver der normalt afholdt PLan kurser for tropsspejderne. Vi havde fire,
der gerne ville afsted, og det var rigtig ærgerligt, at kurserne blev aflyst.
Sidst på året genoptog vi jævnlige ledermøder i et nyt format. Vi nåede at holde et fysisk
møde, men det er noget, vi vil blive ved med.
I bestyrelsen er det første år med Susanne som formand. Vi har holdt møder udendørs og
online og alligevel har vi nået, det vi skulle. I løbet af 2020 har vi sagt farvel til Morten Vigel
Lindahl og Anders Heino Christensen. Så vi håber på, at der er nogle forældre, som har
lyst til at deltage i vores arbejde med at gøre gruppen endnu bedre.
I slutningen af november startede vores juletræssalg. Juletræssalget giver en rigtig vigtig
indtægt til gruppen, og i år tjente vi ca. 68.000 kr. Tusind tak til Renny Clemmensen og
Bendt Lauritz Schaarup som har været de to bag planlægningen af årets juletræssalg. Og
en stor tak til alle jer spejdere, ledere og forældre som har givet en hånd med
juletræssalget.
Til sidst et kæmpe stort tak til vores ledere, som hver uge bruger mange timer på at
lave spændende møder for vores spejdere. Uden jer, ville Havets Helte ikke være til.
Mange søspejderhilsner fra bestyrelsen og gruppelederne.

