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Indledning
På grupperådsmødet den 7. februar 2022 skal der aflægges beretning om det forgange år,
2021, samt berettes om spejdergruppens planer for 2022.

Modtagerne er alle spejdergruppens medlemmer, spejdere og forældre. På grupperådsmødet
kan I således få uddybet, stille spørgsmål og kommentere yderligere.

Rundt omkring er der måske nogle lidt for specielle spejderudtryk. Derfor er der sidst i
dokumentet en ordbog så man kan slå op at fx et grupperådsmøde er en generalforsamling.
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Årsberetning 2021

Mikro
Vi har fået en mikro-gren!

Onsdag den 27. oktober 2021 havde vi det første møde for 0. og 1. klasse-børn, der gerne vil
være spejdere.

Vi er så heldige at have fået to forældre fra hhv. 0. og 1. klasse, Rasmus Norup og Bjørn
Hadberg, ind som ledere i grenen sammen med Arne.

Vi har brugt vinteren på at komme i gang. Der har været en smule til- og afgang blandt
spejderne, der lige skulle finde ud af om det der spejder er noget for dem.

Vi nåede at tage det første mærke, “En god kammerat”-mærket!

Ved årsskiftet er vi ni mikrospejdere.

Mini
Året startede med Corona-nedlukning, men den 1. marts 2021 måtte vi igen mødes til spejder.
De tilbageværende restriktioner har ikke lagt den store praktiske begrænsning på vores
aktiviteter, heldigvis.

På ledersiden er vi fortsat Tejs, René og Arne.

Udover vores ugentlige møder var vi i juni på sommertur i telt ved Bavnen i Nordsjælland. For
de fleste minispejdere var det første spejdertur med overnatning og for dem alle første
spejderovernatning i telt. Det var en stor succes.

I slutningen af september var vi til det kombinerede Bamselege og minitræf med de andre
minier (og mikroer) i Vestskov Division. Bamselegene er et opgaveløb, i år med tema fra den
nordiske mytologi. Det kom bag på vores minier, at de var så gode, at de kun var få point fra at
vinde konkurrence! Om aften blev der gnavet ben og overnattet i telt. På ledersiden fik vi god
hjælp af Maud og fire klan-spejdere.

I november holdt vi tur i vores egen hytte fra fredag til søndag. Med overnatning på hemsene.
På turen blev der hygget, og det var nogle stolte og ansvarsbevidste minispejdere, der selv
lavede indkøbslister til frokost og aftensmad, og derefter selv gik til købmanden med kontanter
på lommen for at købe ind. Hovedingrediensen var der dog sørget for: den kom Victorias mor
med. To levende høns som hun viste os, hvordan man slagter, plukker og renser. Se det var
spændende!
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På de ugentlige møder har vi bl.a. taget Hulebygger-mærker og Skattejæger-mærket. Der var
også nogen der fik taget savbeviset.

Vi havde ved årsskiftet tolv minispejdere.

Klan
Vi har seks klan-spejdere. Til tider også kaldet senior-spejdere.

Klan-spejderne tilrettelægger selv deres aktiviteter.

Gruppen generelt

Ledere
Udover lederne i grenen har lederne i gruppen i 2021 været: gruppeleder Thomas, samt Maud,
Niels og Mathias. De har alle fungeret som ad hoc-ledere og “tilkaldevikarer” ved gren-ledernes
forfald eller ved særligt behov.

Gruppeleder Thomas Hammelboe har desuden meddelt, at han stopper som gruppeleder. På et
leder-møde i januar blev det aftalt, at Mathias Larsen og Arne Jørgensen sammen tager
gruppeleder-funktionen (det helt normalt i DDS, at posten varetages af to personer, omend det
bør tilstræbes, at de er af forskelligt køn).

Naturens Dag
Vores aktiviteter til Naturens Dag 2021 var mere begrænset end normalt. Vi passede
kaffe/kage-boden, og havde bål hvor børn kunne riste skumfiduser. Vi havde ingen svævebane i
år grundet mandskabsmangel.

Hytten
Største tema i år har været kommunens “overtagelse” af hytten.

Hytten har altid været ejet af Glostrup Kommune, og gruppen har været fast lejer af hytten og
derfor haft fuld dispositionsret over den.

Kommunen meddelte i december 2020, at vi ikke kunne få vores faste lejeaftale forlænget, men
at hytten i stedet ville blive lagt ud til fri booking blandt foreninger i kommunens
“halbooking”-system. Vi ville dog beholde enkelte privilegier i form af at kunne beholde depotet,
eneret på overnatninger i hytten (maks. 10 dog), samt eneret til hemsene (med tilhørende
rengøringsforpligtelse).

Kommunens begrundelse er at hæve udnyttelsesgraden på lokalerne, og give børnehaven
adgang til at bruge hytten i hverdagenes dagtimer.
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Vi blev varslet, at hytten ville blive lagt ud til fri booking efter sommeren 2021 og at vi ville få
mulighed for at lægge vores faste bookinger ind førend bookingen blev givet fri. Børnehaven
ville dog tage den i brug allerede tidligere.

I løbet af 2021 har kommunen overtaget alle vedligeholdelsesforpligtelser på såvel det
indvendige som det udvendige af hytten og vores kasserer, Kim, har fået overdraget diverse
afregninger m.m. til kommunen.

Børnehaven har taget hytten i brug, omend vi ikke har noget indtryk af, hvor hyppigt de er
tilstede. I den forbindelse har kommunen etableret en låge ud til køkkenet (som de facto dog
aldrig er lukket nu) samt afspærring til hemsene, så børnehavebørnene ikke uforvarende
kravler op af stigerne.

Da vi i efteråret ikke havde hørt yderligere i forhold til at hytten skulle lægges ud i fri booking tog
vi initiativ til et møde med Glostrup Kommune. Vi ville ikke risikere at hytten pludselig var lagt ud
i booking og booket af andre uden vi havde fået chance til at lægge vores bookinger ind inden.

Vi havde desuden en række andre praktiske forhold, vi gerne ville drøfte med kommunen i
forbindelse med overdragelsen, bl.a. at låsen/alarmsystemet er upålideligt og svigter hyppigt.

Vi fik lavet en række aftaler med kommunen, og udtrykt en række ønsker.

I skrivende stund har kommunen lagt hytten ud i fri booking, men har ikke lagt vores fast
bookinger ind som aftalt. Kommunen er rykket for dette.

Vi oplever til stadighed problemer med lås/alarm, og har to gange fundet hytten ulåst efter
andre brugere. Glostrup Ejendomme har ikke reageret på vores henvendelser om dette.
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Planer 2022

Gruppen generelt

Hytten
Vi skal have sikret de sidste udestående med kommunen i forhold til de aftaler, vi lavede med
dem. Specielt selvfølgelig vores bookinger.

Derudover skal vi fortsat have øje for, hvordan den “delte” brug af hytten i praksis fungerer.

Udeområde
Omend vedligeholdelsen af hytten nu er helt overgået til kommunen, så er skuret, bålpladsen
og shelteren stadig vores og dermed også vedligeholdelsen af dem.

Det meste trænger til en kærlig hånd.

Den 23. april 2022 holder vi derfor en arbejdsdag for alle spejdere og forældre, hvor vi gør
tingene i stand, så vi kan have glæde af det i mange år endnu.

Vi håber på grupperådsmødet at kunne nedsætte en lille arbejdsgruppe af forældre, der vil
forberede dagen (så vi ikke står på dagen og mangler materialer fx).

Ledere
Vores lederkræfter er fortsat stærkt begrænsede. Det er enormt sårbart for det daglige arbejde.

I 2022 vil det være meget sundt for gruppen at tiltrække flere spejderledere. Og nogen af dem
må meget gerne have en eller anden form spejdererfaring at bidrage med også!

Lederrekruttering er svært. Alle forældre opfordres derfor til at holde øjne og øre åbne for at
finde og overbevise potentielle kandidater.

Nyoptag?
For at få noget kontinuitet i spejderarbejdet i Ejby igen skal vi i 2022 også beslutte, hvornår vi
igen skal tage en ny årgang ind, og hvordan vi griber det an i praksis (det hænger jo tildels
sammen med ovenstående).

De ældste minier er desuden ved at nå den alder hvor de normalt ville være junior-spejdere.

Mikro
I mikrogrenen skal vi fortsat forankre spejderarbejdet og komme godt i gang.
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Vi har stadig plads til flere mikroer (og vi har hørt at nogen af dem der prøvede det af før jul,
måske vil være mere klar til sommer).

Og så skal vi fortsat have nogle sjove møder, og måske prøve at være på tur.

Mini
Hos minierne fortsætter vi arbejdet, og vil prøve at fokusere mere på nogle mærke-forløb,
ligesom der skal være nogle ture.

Vi skal desuden have fundet en afklaring på, om vi skal deltage i Spejdernes Lejr til sommer.

Klan
n/a
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Spejderordbog
Nogen gange bruger vi spejdere vores egne, indforståede ord. Her følger en kort ordbog over
dem i støder på i denne tekst.

Division er et sammenarbejde mellem spejdergrupper i samme geografisk område. Ejby
Gruppe er en del af Vestskov Division der dækker 17 spejdergrupper i Det Danske
Spejderkorps på Københavns vestegn.

DDS er forkortelse for Det Danske Spejderkorps, også kendt som de blå spejdere. De andre
anerkendte spejderkorps i Danmark er KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere
og Danske Baptisters Spejderkorps. Og så er der også Dansk Spejderkorps Sydslesvig.

Gren er det ord spejderne oftest bruger om en aldersinddeling. Man kan også støde på det
omtalt som en afdeling. I Ejby Gruppe har vi for tiden tre grene: Mikro (0.-1. klasse), Mini (2.-4.
klasse og Klanen (16-23 år).

Gruppe er den lokale spejderforening; spejderne i Ejby er en gruppe, Ejby Gruppe. Der er to
andre DDS-spejdergrupper i Glostrup: Solvang Gruppe og 1. Glostrup Gruppe.

Gruppeleder er den eller de der leder det fælles og overordnede i spejdergruppen, samt sørger
for den gode stemning, rutiner og udvikling.

Grupperådsmøde er gruppens årlige generalforsamling.

Spejdernes Lejr er en fælles sommerlejr for alle spejderne i de fem spejderkorps. Den holdes
typisk hvert femte år. Næste gang er i 2022 hvor der forventes cirka 40.000 deltagere på lejren
der finder sted i Naturpark Hedeland.
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