Beretning 2021 for DDS Brønshøj Husum-Gruppe
Aktiviteter
På aktivitetsfronten blev 2021 også et noget anderledes år end ventet. Vi er heldigvis vant til at
alle vores aktiviteter foregår udendørs og det betyder at vi kunne åbne rimelig hurtigt op for
vores ugentlige aktiviteter efter første nedlukning i foråret, ligesom vi også har kunnet afholde
aktiviteter langt ind i efteråret. Vi er ekstremt glade for den store tilslutning, der har været til
vores ugentlige møder trods corona og den tillid i forældre viser os i gruppen ved at sende jeres
børn afsted trods smitterisiko og restriktioner.
Vi har startet og sluttet vores møder i kæmpe rundkredse for at vi stadig måtte synge og vi har
brugt mange liter håndsprit. Vi har måtte gentænke mange aktiviteter, men det er også sundt at
få rystet lidt op i ”plejer”.
I foråret deltog vi i Oak City Rally, denne gang i en “hver for sig” udgave hvor vi ikke mødtes
med alle de andre sæbekassebiler i Farum, men i stedet havde vores egen rute langs
vestvolden. Det var dog stadig i skarp konkurrence med alle de andre grupper der deltog hver
for sig. Traditionen tro løb vi med adskillige præmier for flotteste biler.
I starten af sommeren havde vi en vandredag for hele gruppen. De mindste gik 5 km, de lidt
ældre gik 10 eller 20 km og de virkelig hardcore gik 50 km. Og så var der også to seje spejdere
der gennemførte 100 km. Meget sejt. Vi var rigtig mange, der nød en meget varm gåtur blandt
andet rundt om Bagsværd Sø. Det var en hyggelig dag med godt humør og flot vedholdenhed
trods den bagende sol og de trætte ben.
Heldigvis kunne vi i år komme på sommerlejr. Turen gik til fantastiske Enebærodde på nordfyn.
Vi havde en skøn tur med masser af frisk luft, hav, natur, bål, aktiviteter og leg, men også
ubudne gæster i form af usandsynlig mange myg. Vi var afsted hele gruppen og det var dejligt vi
endelig kunne samles på den måde igen efter corona-pause.
I efteråret har der heldigvis været spejderaktiviteter næsten frem til jul. Det er også blevet til
flere ture. Mikroerne og minierne har været på smølfe-mikro-minitræf med resten af spejderne i
København (Absalon division), Juniorerne var på et tilsvarende juniortræf med Cowboytema, vi
har haft en enkelt tropsspejder på PLAN kursus i efterårsferien og minierne kom også på juletur
i fantastisk snelandskab. Dog måtte turen afkortes til en endagstur på grund af corona.
Vi håber på flere aktiviteter i det kommende år - eksempelvis håber vi meget på at vi endelig
kan komme på vores længe ventede rumrejse på gruppeturen til foråret og glæder os også
rigtig meget til Spejdernes Lejr til sommer.
Medlemsudvikling

Vi er øjeblikket 188 medlemmer af Brønshøj Husum Gruppe. Medlemmer fordeler sig på
afdelingerne med ugentlige tilbud, klan og ledere: Der er 21 familiespejdere (førskole-alder).
Mikro-afdelingen (0.-1. klasse) har 28 spejdere, mini-afdelingen (2.- 3. klasse) har 43 spejdere.
Junior-afdelingen (4.-5. klasse) har 23 spejdere, og troppen (6.-9. klasse) har 37 medlemmer.
Klanen (16-24 år) har i øjeblikket 10 spejdere. Lederne udgør 26 medlemmer.
Vi er i begyndelsen af 2022 16 spejdere flere i gruppen end på samme tidspunkt sidste år.
Væksten har været stabil stor de seneste 10 år. I 2011 var vi ca. 40 medlemmer. I 2017 121
medlemmer. Mange børn vil gerne være spejder hos os. Vores venteliste er lang, og vi vil gerne
tilbyde alle børn en plads i gruppen. 5 frivillige voksne flere til de faste ugentlige tilbud vil gøre
en kæmpe forskel. Vi håber, at du vil overveje muligheden - tænk sig at begejstre, udfordre og
glæde sit eget og andre børn hver uge, hele året!
Klik her for et kig og læs mere her https://spejder.dk/bliv-leder-faq
Fysiske rammer
I forlængelse af byggeriet af skuret i 2020 blev der indledt en dialog med Energicenter
Voldparken om gruppens fysiske rammer. Denne dialog har mundet ud i, at vi nu har fået
adgang til et lokale og ikke mindst et papir på dette i form af en samarbejdsaftale med
energicenteret. Lokalet skal bidrage til at styrke energicenterets profil i relation til
udendørsaktiviteter og dækker derfor over et fællesareal, hvor der kan etableres skabe samt et
lokale, hvor kun gruppen har adgang. Her kan vi have vores grej i fred og ro. Og tørt ikke
mindst. Det er et stort skridt og forhåbentlig enden på mange års tovtrækkeri.
Lederudvikling er frivilligudvikling
En udvikling af gruppens aktiviteter og antal medlemmer forudsætter, at gruppen af unge og
voksne som er en fast del af lederholdet vokser. Frivillig-udvikling er derfor en del af gruppens
udviklingsplan også det kommende år. Ledelse er en hjørnesten i spejderarbejdet og har derfor
også stort fokus helt fra Korpset over divisionen og ikke mindst i gruppen. Ledelse er noget der
arbejdes med hele tiden. Lederne er dog også frivillige, hvorfor det til tider er svært at samle
ledergruppen.
Aktiviteterne for og med lederne har også været påvirket af gentagne nedlukninger. Det er dog
lykkedes at afholde en lederfejring i august. Disse aktiviteter bidrager til sammenhængskraften.
Vi har også haft tilgang af nye ledere, der er faldet godt ind i gruppens arbejdsform, der opleves
som åben, ambitiøs og har et højt niveau. Lederne er engagerede, dygtige og så er der ikke
mindst ledere i alle grene. Det sikrer, at der laves god spejder – når vi har kunnet henset til de
evigt foranderlige anbefalinger.
Der er i bestyrelsen taget beslutning om at udsætte det årlige strategidøgn. Døgnet er der, hvor
der tales udviklingsplan og spejderarbejdet i gruppen på et længere sigte og i en bred kreds
bestående af frivillige blandt ledere og bestyrelse. Dette bidrager også til sammenhængskraft og

fælles fodslag for gruppens retning. Når døgnet kan gennemføres indenfor rammerne af
forsamlingsanbefalingerne bliver udviklingsplanen for gruppen lagt og følgende fremlagt ved et
ekstraordinært grupperådsmøde inden udgangen af 1. halvår i det omfang anbefalingerne
tillader det. Indtil da fortsættes arbejdet ud fra den nuværende udviklingsplan.
Ud over de dygtige ledere er gruppen begavet med en stor forældregruppe, der støtter op, når
der er behov uanset om det er forældre-på-pletten, organisering, skurbyggeri eller madlavning til
gå-dagen. Tak for det.
Bestyrelsen
Bestyrelsen skal indledningsvis takke for et godt år, flot engagement fra lederne med mange
gode aktiviteter og en stor deltagelse fra mange forældre - det er vigtigt for gruppen og vigtigt
for vores børn.
Det har været et svært år, men opbakningen har været flot, når vi har kunnet være sammen. Vi
håber, at det fortsætter, når vi kan være sammen igen.
På grupperådsmødet sidste år blev, der taget beslutning om, at vurdere aktivitetsniveauet i
forhold til uændret kontingent og eventuelt suspendere en opkrævning, hvis aktiviteterne ikke
kom helt i sving. I det lys blev kontingentet for andet halvår 2021 suspenderet for medlemmer,
der også var en del af gruppe i første halvår af 2021.
Bestyrelsen fik sidste år et nyt medlem. Camilla er kommet til og har deltaget i Korpsrådsmødet
sammen med Lea.

