
Gruppens beretning for 2022
Foreningsaktiviteter
Gruppen har i 2022 haft omkring 55 spejdere fordelt på ulvene, junior- og
tropsspejdere. Hertil kommer vores engagerede ledere, som hver uge
planlægger og afholder spejdermøderne.

Vi startede året med mange tropsspejdere, men det har ikke været så let at
holde på dem. Nogle af tropsspejderne er snart gamle nok til at blive
seniorspejdere (17 - 23 år) og i 2022 fik vi en båd foræret (af en tidligere
leder). Den skal danne ramme om den nye seniorklan. Derfor vil vi i løbet af
2023 begynde at lave senioraktiviteter for dem der er gamle nok til det.

Ulvene var på en lidt kold telttur på Amager Fælled. Godt at vi havde lånt
vintersoveposer til turen. Men på trods af rimfrost da vi vågnede, var det er
rigtig god tur. Vi håber på at det bliver en tradition fremover.

I løbet af sommeren fik vi en håndfuld nye ledere. Vi gennemførte et
introduktionsforløb henover sommerferien. I august var 8 ledere på kursus
i sejladsinstruktion.

I 2022 blev der afholdt Spejdernes Lejr. De spejdere der kom afsted, fik en
rigtig stor oplevelse.

Desværre kunne ulvene ikke finde lederkræfter til at afholde en
sommerlejr.

Juniorgrenen har været på juniortræf - det var en stor success, hvor
næsten alle juniorspejderne var med.

I efteråret fik vi endelig bygget det jollestativ, som vi har haft på planen i
fem år. Det blev realiseret med støtte fra Kgs. Enghave Lokaludvalg - stort
tak til dem og til de ledere som har hjulpet med ansøgningen.

Juletræssalget blev igen i år planlagt af Renny og Claus - tusind tak! Det er
en vigtig indtægt for gruppen, så det er dejligt, at så mange forældre har
taget en vagt i løbet af november og december.

Bestyrelsen har i 2022 arbejdet videre med gruppeudvikling. Dette har



resulteret i en ny udviklingsplan som skal godkendes på grupperådsmødet
i 2023.

Den økonomiske udvikling
Gruppen har haft en stabil økonomisk situation.

Væsentlige budgetafvigelser
Ingen.

Afvigelser i planlagte projekter
Der har været enkelte aflyste møder og aktiviteter, men ikke så meget som
sidste år.

Usikkerheder i regnskabet
Ingen.

Resultatfordeling
Det positive resultat for 2022 er overført til 2023, hvor det anvendes til
vedligeholdelse af gruppens materiel, lederuddannelse og et øget
aktivitetsbudget.

Transaktioner mellem foreningen og
nærtstående partner
Vi har i år betalt et lån tilbage, som vi optog da gruppen var ny.


