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Forord
De sidder nu med årsberetningen fra Rødovrespejderne som er udfærdiget i forbindelse med årets
Grupperådsmøde, der er spejdernes svar på en generalforsamling.
Rødovrespejderne har ikke en gruppeblad, men har i år valgt at lave en skriftlig beretning i år, så I forældre
kan læse om Rødovrespejdernes foregående år. Dette er også med til at sikre at Grupperådsmødet kan
holdes så kort som muligt. Der vil på grupperådsmødet blive mulighed for at stille spørgsmål til indholdet.
Vi håber derfor at I som forældre eller aktive hos Rødovrespejderne vil læse dokumentet igennem inden
mødet.
Dokumentet vil kun blive udsendt som PDF og vi opfordre til, at man spare naturen og derved undgår at
udprinte dokumentet.
Mvh
Gruppestyrelsen Rødovrespejderne

Beretning fra bestyrelse og ledelse
Medlemsudvikling
Vi har stadig tilgang af spejdere til gruppen. Vi har i år måtte genindføre vores venteliste for mikroerne (1
på venteliste). Medlemstallet er fortsat omkring 73-75 spejdere og ledere, hvilket må siges at være helt
stabilt for gruppen, samtidig med, at vi har et niveau, hvor vi stadig kan tilbyde høj kvalitet i
spejderarbejdet.
Vi har i år fået Trine som leder hos mikroerne og haft hjælp af et par storspejdere der ville prøve at være
assistenter hos Mikro og Minigrenen. Vi sagde samtidigt farvel til Ditte & Karsten som leder i hhv. Mikro og
Juniorgrenen. Generelt kan det siges at der mangler ledere og assistenter til alle grenene, vi har nogle
ledere der er med i flere grenen for at få det hele til at gå op. Ved at være flere voksne vil det, ud over at
det enkelte barn i de mindste grene mere trykhed og mulighed for at blive set, også mulighed for at have
tid til at sikre at det enkelte barn blive hjulpet til at lære færdighederne. En side gevinst ved at være flere
voksne er at det altid er sjovere at være sammen med nogen om noget.
Det at skaffe ledere og assistenter er noget vi er nød til at få hjælp af jer til at løse. Mange tror at det er
nødvendigt at have spejdererfaring i forvejen, men det er det ikke. Vi skal nok lære personen det der skal
læres. Det vigtigste er at man vil bruge tiden med en flok glade børn og lidt tid ved siden af til planlægning.

Afdelingerne
Igen i år har der været et stort aktivitetsniveau i alle afdelinger, mange ture med forskelligt indhold.
Tirsdag aften og hvert anden søndag er Fort Vest fyldt med nye udfordringer for alle vores spejdere. Vejret
er aldrig en hindring, alle spejdere har lært at være ude i naturen året rundt.
Spejderne får hele tiden lært nye færdigheder i at klare sig selv på en spejdertur.
Se beretning fra grenene særskilt andet steds i årsberetningen.

Kurser
Der har været 1 afsted på patruljelederkurser (PLAN), stedet hvor de unge spejdere fra 12 år får lært, hvad
det vil sige at være leder for en patrulje på ca. 8 spejdere. To juniorer var afsted på PUF-kursus (Patruljeliv +
Udvikling + Friluftsliv = PUF). En leder har været på Minileder 1 Kurset.
De færdigheder de har haft med hjem, håber vi også at kunne drage endnu mere nytte af fremadrettet. Og
så håber vi selvfølgelig at endnu flere af vores spejdere samt ledere vil tage med på kurser i det nye år.

Korpsrådsmøde
Det Danske Spejderkorps afholder hvert år ”generalforsamling” (Korpsrådsmøde) for hele korpset i
november måned. Vi havde for første gang i mange år 1 leder afsted.
Rammen for mødet var henlagt til LEGOLAND og vi havde en rigtig god oplevelse sammen med spejdere fra
hele landet, hvor vi i fællesskab var med til at planlægge strategien for korpset i de kommende år.

Rødovrespejderne vil fremadrettet forsøge, at motivere især ”ung i styrelsen” eller andre spejdere med
interesse i demokrati i at deltage på korpsrådsmødet. Spejderen vil virkelig mærke, at man har en
medbestemmelse på korpsets love og strategier.
Større temaer på korpsrådsmødet var:
-

Stemmeret på Grupperådsmødet: hvor mange stemmer skal hvert medlem have og hvem må
stemme. Som det er nu kan medlemmer mellem 15 og 18 år, i samarbejde med sine forældre i
princippet opnå 3 stemmer. Medlemmer under 15 år har ikke selv noget at skulle have sagt, men
har via sine forældre to stemmer. Medlemmer over 18 år kan kun opnå 1 stemme.

En interessant diskussion fandt sted på Korpsrådsmødet, hovedforslaget til vedtægtsændringen gik på
at alle medlemmer uanset alder har én stemme og kunne stemme selv eller lade dennes
forældre/værge stemme. Et ændringsforslag blev fremsat og nedenstående forslag blev stemt
igennem. Så fremover skal vi følge nedenstående regler ved Grupperådsmødet.
”Alle gruppens medlemmer samt bestyrelsens medlemmer har stemmeret ved grupperådsmødet. Når et
medlem ikke er fyldt 15 år, udøver én af medlemmets forældre eller værger stemmeretten på vegne af
medlemmet. Når et medlem er fyldt 15, men endnu ikke 18 år, udøver én af medlemmets forældre eller
værger stemmeretten på vegne af medlemmet, såfremt medlemmet ikke selv deltager på
grupperådsmødet. Opstår der uenighed mellem forældre/værger om hvilken forælder eller værge der skal
varetage et medlems stemmeret, afgøres dette af bestyrelsesformanden eller en gruppeleder ved simpel
lodtrækning. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.”
-

Retningslinjer for sikkerhed i spejderarbejdet: Korpsrådet skal i gennemgangen af korpsets
sikkerhedsregler for spejderarbejdet som minimum revidere og evt. supplere, samt synliggøre de
eksisterende retningslinjer for lejrpladsindretning, brandregulativ, raftearbejde/pionerarbejde,
klatring-, fjeld- og kano/kajakaktiviteter.

Gruppelejr
Årets fælles gruppelejr for alle Rødovrespejderne gik i år til Posthuset ved Holte. Hele gruppelejren med
næsten ca. 52 deltagere var planlagt af vores Storspejdere.
Vi havde fantastisk vejr og Storspejderne havde planlagt super aktiviteter for alle spejderne. Selv lederne
kom på en spændende tur med forskellige opgaver.
Gruppelejren skaber et fantastisk fællesskab for både spejdere og ledere i gruppen. Det er helt klart et af
årets højdepunkter.

Ledermøder
Igennem året har vi afholdt 3 ledermøder, hvor vi har debatteret driften af gruppen. Et stort tema har
selvfølgelig været ledersituationen.

Økonomi
Vores økonomi udviklede sig helt som forventet i 2015. Vores kontingentindtægter lå lidt højere end
forventet, men det skyldes primært en forsigtig budgettering.

Vi fik ikke så meget i tilskud til lokaleleje som forventet, hvilket skyldes, at kommunen nedsatte
procentsatsen for lokaleleje fra 80 % til 78 % grundet besparelse. Dette har vi sikret, at vi får rettet op på
fra 2016, hvorfor budgettet i 2016 forventes at holde omkring lokaletilskud.
Vi har således haft en godt år økonomisk og vurderer at vores økonomi er sund.

Gruppestyrelsen (Bestyrelsen)
Vores bestyrelse har afholdt 3 bestyrelsesmøder (sammen med ledermøder), hvor der har været fokus på
gruppens økonomi og gennemførelse af de opstillede mål for året.
Det er med stor tilfredshed og megen ros til det enorme frivillige arbejde der bliver lagt hos
Rødovrespejderne, at bestyrelsen kan konstatere, at alle mål er nået for 2015. Men også på at sikre fortsat
fokus på spejderne og ikke mindst lederne.
Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter, lederrepræsentanter samt én unge spejder. Når der
specifikt står i vedtægterne at der så vidt muligt skal være unge i bestyrelsen, så skyldes det at vi gerne vil
have input direkte fra de unge til bestyrelsens arbejde, men også at vi gerne vil inddrage de unge i den
demokratiske proces.

Beretning fra spejdergrenene og årets ture
Familiespejder (0-6 år)
Familiespejd er grenen for de mindste spejdere og deres forældre hos Rødovrespejderne. Grenen blev
opstartet i 2013, hvor det handler om at lave spejderaktiviteter sammen som familie. Det vil sige at man
har forældrene med til møderne. Aktiviteterne er tilrettelagt de 3-6 årige, men vi har mikrober der er yngre
samt deltagende søskende over 6 år. Vi mødes hvert andet søndag.
Årets store begivenheder har nok været forårets/sommerens hyttetur til Posthuset i Rude Skov. Det har
været en hyggelige tur for både børn og forældre, der fik prøvet grænser af og bevist at de egentlig var ret
seje! På turen i foråret skulle familiespejderne lære om skovens dyr og hjælpe dem med forskellige
aktiviteter, herunder finde udstoppede dyr opstillet i terrænet i god afstand. Spejderne skulle ved hjælp af
kikkert og øjnene finde de forskellige dyr, hvilke kan være ret svært, f.eks. kan en fasanhøne på selv få
meters afstand være ”usynligt”. Spejderne var med til at lave en fødekæde for skovens dyr, finde insekter
til insekt væddeløb, kigget på dyrekranier, samt spejdersporløb i skoven. Spejderne var med til at forberede
aftensmaden der selvfølgelig blev tilberedt over bål.

Foråret i familiespejdergrenen gik med spejderaktiviteter og naturformidling. Naturformidlingsudstyr bliver
flittigt brugt af grenen til aktiviteter, idet natur og miljøformidling står højt på listen af aktiviteter for de
små.
Korpset har udviklet aktivitetsmærker for familiespejdergrenen. Vi har valgt at tage udgangspunkt i disse
mærker, men tilpasset aktiviteterne til gruppen. Spejderne har derfor i løbet af året arbejdet med
mærkerne ”Skovens dyr”, ”Kniv-bål- og knob” samt ”krible-krable”. Vi har blandt andet været ved Damhus

engen en kold vinter formiddag, hvor vi skulle se på fuglene der lever derned. Vi har derudover fundet en
masse kryb. I efteråret tog vi udgangspunkt i specifikke dyr, så hvert have et bestemt tema, og fik lært en
masse om edderkoppen, græshoppen, honningbien, samt regnormen.
Generelt kan man sige om aktiviteterne i familiespejdergrenen er at det spejderaktiviteter i børnehøjde,
hvor det ikke handler om at spejderne skal beherske et bestemt knob. Det handler mere om at få dem til at
blive nysgerrige og motivere dem til spejderarbejdet.
Foråret for familiespejderne kommer til at forgå med at arbejde med ”haletudsemærket”, samt ”Krible
krable mærket”. Derover vil vi tage ud af grunden noget mere, f.eks. på Oxbjerget, Damhussøen eller andre
af de nære områder her i Rødovre og omegn.
Et andet punkt på forårets program bliver at sikre nye ledere til grenen, der kan overtage eller hjælpe med
at udvikle og drive grenen videre sammen med eller efter Torben. Det er vigtig gren at have som
spejdergruppe, da den giver en god kontakt mellem gruppen og forældrene.
Generelt har der været et stabilt antal medlemmer og fremmøde. Dog har udskiftningen været relativt
stort, hvilke bliver tolket at børnene går til mange forskellige aktiviteter, og skifter lidt imellem dem.
Det skal til sidst nævnes at Familiespejderne ikke har haft et eneste møde indendørs i løbet af dets sæson.

Mikrospejder (0 - 1 kl)
I foråret 2015 var der tilmeldt 9 mikrospejdere. Gruppeturen blev desværre flyttet til efteråret, men
spejderne deltog i andre spændende arrangementer bl.a. Mikro-Mini-træf i Hvissinge, ZOO-dag, tur til
Spejdermuseet, 5 km/10 km gå-tur samt fælles sommerlejr med Minierne (sheltertur med Ramasjangtema). De opnåede følgende 3 mærker:
Forløbsmærket ”Kultur - Basis”
Spejderne har kendskab til lokalområdet og begyndende kendskab til spejderbevægelsen – hvad der
kendetegner os som spejdere – samt gruppens opbygning og traditioner. Vi var bl.a. forbi politistationen,
rådhuset, biblioteket , Rødovre Skole, Rødovregård samt Vandtårnet.
Forløbsmærket ”Natur - Basis”
Spejderne har nu en idé om hvad naturen indeholder. Udgangspunktet for de gode naturoplevelser er til
hver en tid spejderens viden om god adfærd i naturen.
Forløbsmærket ”En god kammarat – Basis”
Spejderne ved nu hvad en god kammarat kan indeholde. Vi hjælper hinanden. Lytter, trøster og hepper på
hinanden. Vi deler madpakker, låner en trøje, støtter ved hjemve. Vi roser hinanden. Er opmærksomme og
kan f.eks. tilkalde en leder/voksen. Ved at det er dumt at drille og har talt om hvorfor der er nogen der slår.
Løser opgaver sammen og accepterer flertals beslutninger, hvis det er aftalt.
Ditte stoppede som mikro-leder.

I efteråret 2015 rykkede 7 spejdere op til Mini´erne. Der var 2 mikroer tilbage. Heldigvis rykkede 7 familiespejdere op til mikroerne og yderlige 10 spejdere er kommet til således at mikro´erne nu tæller 19 glade
spejdere. Gruppeturen blev gennemført den 12-13/9 med 12 tilmeldte mikroer. Weekenden efter var
spejderne til Bamselegene ved Hawerti´s spejderhytte. Den 6/12 var der fællesmøde med hele gruppen og
temaet her var ”Optagelse på Nisseakademiet”.
Vi er startet på mærket ”Kniv-Bål-Knob”.
Spejderne opnåede følgende mærke: Færdighedsmærket ”Klar-dig-selv – Basis”
Spejderne har nu kendskab til færdsel i trafikken incl. Æggehjelm-demo, begyndende førstehjælp, kan tage
tøj på uden hjælp (sko, sløjfe, lynlås, knapper) samt pakke weekendtaske.
Trine og Gitte er nu ledere for mikro´erne.
I foråret 2016 er det planlagt, at spejderne skal færdiggøre ”Kniv-Bål-Knob”-mærket samt tage følgende 2
forløbsmærker Natur-Basis samt Udeliv-Basis. Endvidere er der planlagt hyttetur i weekenden 12-13/3 hvor
forløbsmærket ”Leg-Sang og Drama” tages. Derudover skal vi på 5 km/10 km gå-tur, til mikro-mini-træf og
til ZOO-dag.

Minispejder (2 – 3 kl)
Foråret aktiviteter blev planlagt og lavet sammen med mikroerne: Kulturen i Rødovre blev udforsket, så nu
ved alle bla. hvilken farve vejskiltene har i Rødovre kommune (Rødovre har rød baggrund og hvid skrift,
mens Hvidovre har hvid baggrund med rød skrift). Vi var på spejdermuseet i Stenløse og hørte om og
prøvede hvordan det var at være spejder ’i gamle dage’. Vi holdt Skt. Georgsdag og fandt ud af hvem der
’opfandt’ spejderne, alt sammen for at tage duelighedstegnet ’Kultur’.
For at tage mærket’ En god kammerat’ lavede vi mange forskellige lege og tillidsøvelser; hvordan og hvorfor
man hjælper og hepper på hinanden og altid følges af i patrulierne når man bla. er på løb.
’Natur-mærket’ lærte os at færdes i naturen samt at finde ud af hvor blade og dyr kommer fra.

Minierne var på mikro/mintræf sammen med de andre spejdere fra Vestskov divsion og legede lege fra
gamle dage, deltog i DDS største en-dags spejderarrangement med 2500 deltagere, et spejder løb i
zoologisk have, kaldet Zoo-dagen. Og vandt førstepræmie! Der blev gået 5 og 10 kilometer i Pinsen og holdt
sommerlejr i weekenden med Grundlovsdag, hvor vi tog et smut til Ramasjang-øen.
Helle, Torben og Liselotte var ledere for minerne i foråret.

Efter sommerferien sagde vi farvel til 6 miner som rykkede op og sagde goddag til 7 mikroer.
Minierne gav sig i kast med at tage ’Sundhedsmærket’ hvor vi lærte om hvordan man holder sig sund ved at
bevæge sig godt og spise rigtigt samt hørte en hel masse om vores sanser. Vi lavede bla. mad på bål og
snusede til naturen – ingen glemmer Blåhajernes fisk!
Der var også førstehjælp på programmet, så minierne lærte at behandle de skrammer, der måske kommer
når man er spejder – og hvordan og hvornår man skal bede om hjælp. Og der blev taget knivbeviser,
savbeviser og et enkelt øksebevis. Gruppeweekenden ’Fantasy fejden’ i efteråret var et af efterårets
arrangementer sammen Bamselegene og juleafslutningen Nisseakademiet.
Torben og Liselotte var ledere i efteråret med hjælp af Kali

Juniorspejder (4 – 5 kl) og Tropsspejder (6 – 10 kl /ungdomsuddannelserne)
Juniorerne og troppen har i det seneste år lavet mange af deres aktiviteter sammen, for at udnytte de
knappe lederressourcer bedst muligt.
Der er et aldersspænd på 8 år fra de yngste til de ældste og det stiller af og til store krav til spejdernes evne
til selv at tilpasse opgaver og udfordringer til det niveau der passer dem. Men det giver også nogle unikke
muligheder for at skabe venskaber på tværs af alder.
Juniorerne og troppen startede året med at finde forskellige måder at tænde bål på i de kolde
vinteraftener. Mange sjove, spændende og mere eller mindre effektive båltændingsmetoder blev afprøvet
og kreativiteten var stor. Bål-temaet blev afsluttet med en hyggelig fællesspisningsaften omkring et
kæmpestort bål.

Senere på vinteren arbejdede patruljerne med kortforståelse og byggede hver en terrænmodel af
Oxbjerget i papmache med stier, små træer og andre detaljer. Stor var spændingen da vi en aften sammen
cyklede derud og tjekkede om terrænmodellerne lignede virkeligheden. Det gjorde de heldigvis.
Med sommerens kanosommerlejr i tankerne, blev forårets store tema Stormkøkken-mærket. På en kanotur
må det gerne være nemt at lave mad, når man sejler fra sted til sted og slår lejr et nyt sted hver dag, og til
det er stormkøkkenet (Trangia’en) meget velegnet. En Trangia ser ikke ud af meget, men kan bruges til
rigtig meget, og spejderne beviste at man, med den rette forberedelse, kan lave hele gourmet-måltider på
dem.

I april måned var en flok tropsspejdere med de øvrige troppe fra Vestskov Division på weekendtur til
Holbæk Klatrepark. En våd weekend, hvor bivuakkernes vandtæthed kom på prøve, men også en weekend
der gav nye venskaber på tværs af grupperne.

Som de sidste mange år var der også en del Rødovrespejdere med på Spejdermarchen Bornholm Rundt.
Størstedelen var i år var fra juniorerne og troppen, men der var dog også et par yngre spejdere med, og de
klarede som sædvanlig også turen i fin stil. Bornholm Rundt er en stor oplevelse for mange af spejderne.
Både fordi der er masser af tid til at gå og snakke med hinanden, og fordi det giver en mulighed for at bryde
nogle grænser. Når fødderne virkelig gør ondt og man tænker at nu KAN jeg altså ikke gå mere, men
alligevel gør det, og til sidst ender med at gå i mål til lyden af en masse andre kendte og ukendte
spejderkammerater, der klapper af en, så giver det en helt speciel følelse af stolthed, som man ikke oplever
hver dag. Og det gælder både små og store spejdere og de forældre, som også går med rundt. En af vores
10 årige juniorer gik turen for 4. år i træk, og vores ældste deltager var over 50. At turen så igen i år blev
krydret med fantastisk vejr i den smukke Bornholmske natur gjorde ikke oplevelsen mindre.
En vigtig del af det at være spejder er også at lære at lære fra sig. Juniorerne formåede i løbet af foråret at
kombinere denne færdighed med moderne læringsmetoder, og arbejdede med at lave instruktionsvideoer,
hvoraf i hvert fald en af dem nu er at finde på Youtube.

Efter flere år med traditionelle sommerlejre (Spejdernes Lejr og centerlejre) valgte juniorerne og troppen i
år at tage på kanotur i sommerferien. Gudenåen er et oplagt sted at starte en kanoturskarriere, så det blev
hurtigt besluttet at tage dertil. Det blev til 6 forrygende dage, som I kan læse en beretning om andetsteds.
Efter sommerpausen rykkede 6 minier op til juniorerne, og vi kunne etablere to juniorpatruljer. I troppen
tog en lille håndfuld spejdere en efterskole-pause, så også der lavede vi lidt om på
patruljesammensætningen og har nu to juniorpatruljer (Delfinerne og Pandaerne) og to tropspatruljer
(Blomsterne og Ahornsiup-patruljen). Vi har arbejdet en del i de fire patruljer hen over efteråret, og de er
efterhånden blevet ret stærke. Mere og mere ansvar kan lægges over på dem, og som ledere er det virkelig
godt at se hvordan spejderne tager imod og i store træk lever op til det.
Et nyt tiltag, som også har til hensigt at styrke patruljesamarbejdet, så dagens lys i efteråret;
Patruljeudfordringerne. Kort fortalt går det ud på at patruljerne cirka en gang om måneden dyster i en
disciplin, som først afsløres på dagen. I efteråret var disciplinerne: bygge katapult, lave bål i en meters
højde, stigegolf med rafter og bygge en kran til at flytte en spand vand 4 meter. Patruljeudfordringerne var
en stor succes og vi fortsætter dem derfor i det nye år, hvor Pandaerne kan forvente at de tre andre
patruljer virkelig vil kæmpe for at få revanche i den samlede sejr.
I vintermørket i november var stort set alle juniorer og tropsspejdere på weekendtur på Hvissinge
spejdercenter med det formål at tage mærket ’24 timer i sovepose’. Det lykkedes for de fleste, men enkelte
måtte give op, da det faktisk er hårdere end man lige forventer, at skulle have soveposen på uanset hvad
man laver i 24 timer. Vi undskylder for at sende nogle trætte børn hjem, for det var ikke alle der havde
forstået (eller ville forstå) at man gerne måtte sove i løbet af de 24 timer.

Selv om nogle ting bliver mere udfordrende om vinteren, når der er mørkt til vores ugentlige møder, er der
stadig masser af ting vi kan lave. Medbestemmelse og ansvarlighed, et af de otte elementer i
spejdermetoden blev taget op, og vi øvede forskellige planlægningsmetoder, som de fire patruljer nu
fortsætter med at praktisere i det nye år. Desuden har vi haft en tropsspejder af sted på PLAN og to
juniorer var på Junior patruljelederkursus, og de færdigheder de har haft med hjem, håber vi også at kunne
drage endnu mere nytte af fremadrettet. Og så håber vi selvfølgelig at endnu flere af vores spejdere vil tage
med på kurser i det nye år.
Året igennem har en af de største udfordringer været manglen på faste lederressourcer. Vi er tre ledere hos
juniorerne og troppen. De to kommer cirka hver anden gang, den sidste næsten hver gang. Vi kunne have
udfordret spejderne en del mere hvis vi havde været flere faste ledere, og ind imellem er det nødvendigt at
tænke kreativt for at få det til at hænge sammen. Som alternativ til at aflyse et møde blev spejderne feks.
en aften i efteråret sendt på fotoløb rundt i Islev, mens den ene leder sad i Litauen og modtog billederne på
sms og kunne kommunikere med spejderne ad den vej. Så -

Kanosommerlejren for Junior og Trop
Beretning skrevet af Spir, 11 år
Kanosommerlejren startede i regnvejr. Vi fyldte fire biler med spejdere, ledere og forældre og kørte til
Vestbirk, som ligger i Jylland. Vi kom derhen og det styrtregnede stadigvæk. Vi skyndte os at slå teltene op
så vi kunne få vores rygsække i tørvejr. Det gik hurtigt. Heldigvis holdt det op med at regne, og vi gik hen til
swimmingpoolen, som lå på den campingplads hvor vi havde fået lov at overnatte. Det var det sidste rigtige
bad i en uge. Vi lavede aftensmad på Trangia. Der var nogle der ikke fik så meget pasta, da en af trop
spejderne kom til at træde op i gryden med kogende vand. Hans fod hævede, men han var sej og klarede
turen.

Da vi vågnede næste dag, skinnede solen. Vi gjorde kanoerne klar, og fik nogle instruktioner. Så nu var vi
klar til første etape. Der var nogle, der havde prøvet at sejle i kano før, men der var også nogle som
prøvede det for første gang, så vi startede på den lille sø. Da vi var klar sejlede vi alle 10 kanoer op ad åen.
Der var rigtig meget strøm, så man kunne binde kanoerne sammen og flyde afsted. Til frokost holdte vi et
stop, og spiste rugbrødsmadder. Efter en hyggelig tur mellem den smalle å, slog vi lejr på en natur lejrplads
om aften. Til aftensmad lavede vi grillpølser med bulgursalat med abrikoser. Da vi skulle til at sove kom der
en regnbyge.

Tredje dag var en anderledes dag, for der skulle vi ud og sejle på store søer. Lederne havde lovet at når vi
kom til frokost i Ry måtte vi få pizza. Da vi kom til Ry var der mange pizzeriaer, men ingen af dem var åbne.
Derfor fik vi købt nogle sandwich og burger. Vi havde også lommepenge med og der fandt vi en Kvickly så vi
kunne købe noget slik. Så var vi klar til at padle videre. Nu kom vi ud på en sø hvor det blæste rigtig meget
og i modvind. Der var nogle som havde svært ved at komme fremad, så vi byttede os lidt frem så alle kom
over søen. Om aftenen kom vi til en rigtig god natur lejrplads som ligger ved Alling. Det var et sjovt sted for
der var bålplads og man kunne svinge sig i træerne og bade i åen (meget koldt).
Dagen efter var vejret stadig godt heldigvis, men vi vidste at vi skulle over den største sø som hedder Julsø.
Da vi alle var kommet halvejs over søen holdte vi en pause og gik op på Himmelbjerget. Det var en lang og
hård tur fordi vi gik en omvej. Dem der ville tog op i tårnet øverst oppe, og så den flotte udsigt. Det var rart
at bruge benene nu hvor vi hele tiden brugte armene. Det havde været en meget hyggelig tur derop, men
nu skulle vi desværre ned, og sejle videre til vores overnatnings sted. Det var en campingplads med en sjov
legeplads. Vores aftensmad gik på boller i karry og tilbehør. Vi var efterhånden blevet ret gode til Trangia.
Da vi skulle vaske op havde vi fundet sådan en god metode, så selv en af medarbejderne af
campingpladsen spurgte om hun måtte tage et billede af det og lægge det op på deres hjemmeside. Inden
vi skulle sove havde vi lavet vores egen Xfactor.

Sidste dag i kano spiste vi frokost ved en lille skovsø som vi fandt på vejen. Det var et rigtig hyggeligt sted.
Undervejs blev vi nødt til at vente på en af drenge kanoerne som var meget langsomme, men vi hoppede
bare i vandet og så gik tiden fint. Da vi kom frem til Silkeborg skulle aflevere alle kanoerne, så vi skulle
tømme dem helt. Da vi havde klaret det skulle vi ca. gå 1 kilometer for at nå frem til campingpladsen i
Silkeborg. Det var den fedeste campingplads vi havde været på. Der var swimmingpool, men den måtte vi
ikke bruge pga. vandprøve. Der var hoppeborg, kæmpe legeplads, kiosk og mooncars som både børn og
voksne brugte. Om aftenen var der 2 bandit drenge (2 fra troppen) der sprang over hegnet og ned i
swimmingpoolen, men det fandt lederne først ud af næste dag. Det har været den fedeste, hyggeligste,
dejligste, sjoveste og bedste tur nogensinde.

Gode Link at kende
www.Rødovrespejderne.dk – Gruppens hjemmeside, her finder du alle oplysninger om gruppen,
tilmeldinger om ture, aktivitetsprogram, osv.
www.Facebook.com – Gruppen har vores egen gruppe side på Facebook. Her vil der blive lagt billeder op
fra ture og arrangementer. Det er også tilladt for gruppens forældre eller storspejdere at skrive derinde.
www.dds.dk – Korpsets officielle hjemmeside. Her kan man finde korpsets vedtægter (korpsloven) som
også omfatter gruppens vedtægter. Siden er lavet for ledere samt gruppestyrelsesmedlemmer. Mangler du
forslag til en børnefødselsdag, så prøv at kigge i aktivitetskataloget.
www.spejder.dk - Korpsets officielle hjemmeside for spejderne (og deres forældre). Et overflødigshorn af
spejder og friluftsviden. Advarsel! Siden er stærk vanedannende.
www.spejderne.dk – Fælles hjemmeside for alle spejderkorps i Danmark (voksenside)

Udviklingsplan for Rødovrespejderne for 2016 – 2018
Vi vil fastholde medlemstallet og aktivitetsniveauet
-

Aktivitetsniveauet i forhold til børnene fastholdes
Spejderideen bliver aktiv anvendt i de forskellige grene med udgangspunkt i Spejdermetoden f.eks.
ved aktiv at anvende spejderloven
Vi vurderes løbende om der skal igangsættes PR-tiltag, og om vi har lederkræfter nok til at tage
imod nye medlemmer.
Hjemmesiden bruges aktivt, med Facebook som supplement. Vi er meget opmærksomme på at
Facebook ikke kan erstatte hjemmesiden, da mange af vores medlemmer enten ikke må eller har
valgt ikke at bruge Facebook.

Gruppefællesskab
-

Fælles arrangementer for alle grene ca. en gang i kvartalet, for at fremme kendskabet til hinanden
og fornemmelsen af at være en del af en gruppe
Fælles gruppe-weekend mindst en gang om året.

Kontinuerlig tilgang samt fastholdelse af ledere
-

Indgår i dialog med interesserede forældre om hjælp enten som ledere eller hjælpere til konkrete
arrangementer
Indgår i dialog med de største spejdere om evt. assistentopgaver i de mindre grene
Laver opslag på diverse frivilligportaler og uddannelsesinstitutioner for også at tiltrække unge
ledere, som ikke er forældre (for at sikre at godt blandet leder-team)

Kompetencer og opgaver i ledergruppen
-

Fælles mødedage for henholdsvis mikro/mini og junior/trop for at give lederne mulighed for i
fællesskab at opnå mere optimal forberedelse, sparring og gennemførelse af møderne.
Ledermøde ca. en gang hver anden måned. Der vil herudover være planlægningsaktiviteter i
forbindelse med større arrangementer.
I forbindelse med administrative opgaver vurderes vigtighed og tidsforbrug kritisk i hver enkelt
situation.
Gøre det så simpel som muligt at være leder, ved at sikre let tilgang af aktivitetsmateriale, udstyr,
klar rød tråd for hele gruppen baset på korpsets tilstedeværende mærker og aktivitetsmateriale.

Udvikling af hytten

-

Gruppestyrelsen arbejder aktiv sammen med hyttefond om at sikre vedligeholdelse og
videreudvikling af hytten.

Særlige indsatsområder i 2016
-

-

Det skal sikres at der er minimum er 1 leder/assistent for hvert 4-6 spejder for Mikro, Mini og
Juniorgrenen, samt 6 – 8 spejdere for Tropsgrenen.
Det skal være nemmere at melde sig ind og foretage kontingentbetaling. Målet er at man ved
indmeldelse også betaler kontingent indtil næste samlet gruppeopkrævning. Gruppen venter på
korpsets kontingentopkrævningssystem, der går i luften januar 2017, hvor det vil blive muligt at
lave automatisk betaling.
Det skal være nemmere at være leder eller anden frivillig hos Rødovrespejderne.
o Gruppehåndbog skal sikre generelle retningslinjer for Rødovrespejderne og som et
arbejdsredskab for både gamle og nye ledere i gruppen. Derudover er gruppens
administrative retningslinjer indarbejdet i gruppehåndbogen.
o Gruppens Røde Tråd skal opdateres til at afspejle korpsets mærker. En Rød Tråd i gruppen
og i grenene kan også være med til at skabe synlighed omkring hvad der foregår til
spejdermøder, samt hvad spejderne kan forventes at lære.
o Aktivitetsmaterialet være let tilgængeligt og overskueligt. Materialerummet skal
reorganiseres så det bliver nemt for spejdere og ledere at få oversigt over gruppens udstyr
og aktivitetsmateriale.

Nyt fra spejdercheferne
Kære spejdere, ledere, forældre og bestyrelse. Spejderåret 2016 er i gang, og vi håber, året bliver fuld af
store spejderoplevelser for jeres gruppe.
I 2016 er der gang i mange store og spændende spejderprojekter.
Vi bliver flere spejdere: Hvert år får vi nye spejdervenner i Det Danske Spejderkorps. Medlemstallet stiger,
og det har det gjort de sidste mange år. I 2016 kan vi nå helt op på 30.000 medlemmer takket være det
fantastiske spejderarbejde i grupperne. I år har korpset derfor fokus på, hvordan vi fortsætter
medlemsvæksten, samtidig med at kvaliteten af spejderarbejdet fortsætter på samme høje niveau.
Spejdernes Lejr 2017: Næste år mødes 40.000 danske og internationale spejdere i Sønderborg på
Danmarks største spejderlejr. Lejren finder sted fra den 22.-30. juli. Tilmeldingen åbner i foråret, og prisen
er ca. kr. 2000. Vi håber, at så mange af jer som muligt deltager på lejren. Det er en unik mulighed for at få
de helt særlige spejderoplevelser, som de store lejre giver både spejdere og ledere.
Gruppeudvikling: Vores fælles udviklingsplan har fokus på gruppeudvikling. I november udkom bogen Den
gode gruppe, som samler gode råd og tips til at få en endnu mere velfungerende spejdergruppe. Jeres
gruppe har også fået et eksemplar af bogen, og flere eksemplarer kan bestilles fra Spejder Sport.
Ungdomsøen: Sidste år fik vi en stor gave fra Nordea-fonden og A.P. Møller Fonden, nemlig vores egen ø.
Der er masser af arbejde, før Ungdomsøen endelig står klar til brug. I 2016 skal vi bl.a. lave
forundersøgelser på øen, hvor vi bliver kloge på, hvilke renoveringer og ombygninger af øen der skal laves.
Det hele sker gennem bidrag fra de to fonde. Vi håber, de første spejdere og unge kan rykke ud på
Ungdomsøen i 2019.
Friluftsliv: Et af de tre indsatsområder i vores fælles udviklingsplan er ’friluftsliv’. I november/december
sidste år fik alle grupper et eksemplar af bogen ’Friluftsliv – fra drøm til virkelighed’. Bogen er et grundigt
opslagsværk med tips om alt fra gasforbrug til god navigation og brug af snesko.
Sov ude dag: I maj lancerer Det Danske Spejderkorps en helt ny national mærkedag, nemlig sov ude-dagen.
Sov ude-dagen finder sted den 21. maj, og skal være en tilbagevendende årlig begivenhed. Idéen er at få så
mange som muligt – spejdere som ikke-spejdere – til at bruge en nat i det fri, enten under åben himmel, i
bivuak, shelter, telt, hængekøje eller andet. Kun fantasien sætter grænser. Sov ude-dagen skal gøre flere
opmærksom på de oplevelser, det nære og enkle friluftsliv kan tilbyde.
Ungdomskurser: I 2016 står hundredvis af seje unge spejdere igen klar til at give junior-, trops- og
seniorspejdere deres livs kursusoplevelse på ungdomskurserne PUF, PLan og PLUS. Juniorerne kan i år
prøve kræfter med fem PUF-kurser i St. bededagsferien. Juniorerne kan læse om kurserne i Spejdersnus. De
ultrapopulære PLan-kurser for tropsspejderne ligger som vanligt i uge 42, og i år forventer vi at have plads
til endnu flere tropsspejdere end nogensinde. I år er der også helt nye seniorkurser. De hedder PLUS, og i år
ligger der både et PLUS-kursus i påskeferien og et i efterårsferien. Både ungdomskurser og lederkurser kan
løbende findes på move.dds.dk.
Nyt medlemssystem: Arbejdet er i fuld gang med at lave det nye digitale medlemssystem, der skal afløse
det nuværende Blåt Medlem. Medlemssystemet udvikles sammen med to andre korps; De grønne

pigespejdere og KFUM-Spejderne, Det Danske Spejderkorps forventes at kunne tage det nye
medlemssystem i brug i januar 2017.
Ny knivlov: I løbet af 2016 forventer vi, at Folketinget vedtager en ny og forenklet knivlov. Vi regner med,
at den ny lov vil gøre det nemmere for spejdere at bære forskellige typer af knive og dolke i forbindelse
med spejderaktiviteter. Det Danske Spejderkorps er en af de friluftsorganisationer, der har været i dialog
med Justitsministeriet omkring den ny knivlov, og vi er glade for, at politikerne har lyttet til vores ønsker.
Korpsrådsmøde: Den 19.-20. november har vi igen korpsrådsmøde. Korpsrådsmødet er Det Danske
Spejderkorps’ store demokrati-fest, hvor vi mødes og sætter retning for arbejdet i Danmarks største børneog ungdomsbevægelse. Det er her på grupperådsmødet, I vælger, hvem der deltager på årets
korpsrådsmøde. Og vedkommende kan godt glæde sig. Korpsrådsmødet er en weekend fuld af spejderånd,
gode diskussioner og spejdervenner fra hele landet.
Vi ønsker jer alle nogle store spejderoplevelser i 2016. Fortsat godt grupperådsmøde.
Med spejderhilsen
David og Fie
Spejderchefer

Indkommende forslag til behandling på generalforsamlingen
Der er ikke modtaget forslag til formanden fra grupperådet inden deadline d. 14 januar 2016.
Gruppestyrelsen beder grupperådet om at tage stilling til følgende forslag.
Forslag 1: Efterskolemedlemskab/begrænset medlem.
Vi har medlemmer der tager på efterskole, men som gerne vil bevare medlemskab af Rødovrespejderne.
Korpset arbejder ikke med begrebet passivt medlem, det er enten medlem eller ikke medlem, dvs. betaling
af fuld kontingent eller ikke medlem.
Gruppestyrelsen gav i efteråret et par medlemmer dispensation til at være begrænset medlem af gruppen,
med reduceret kontingent betaling. Gruppestyrelsen ønsker at følgende forslag at signalere at vi ønsker at
de unge der tager på efterskole fortsat er velkommen i gruppen og kan deltage til gruppe samt
grenarrangementer, mod at medlemmet betaler de udgifter der er pålagt gruppen ved dennes
medlemskab.
Forslagstekst. ”Rødovrespejderne opretter en kontingentsats der hedder efterskole/begrænset
medlemskab. Begrebet kan anvende af spejdere der er væk fra gruppen i en periode i forbindelse med
f.eks. efter-/højskole, forældres arbejde, eller andet relevant begrundelse. Kontingentet skal til enhver tid
dække medlemmets udgifter i forbindelse med medlemskab af Rødovrespejderne, herunder korps &
divisionskontingent. Medlemsskabet giver adgang til gruppearrangementer, grenarrangementer i den gren
medlemmet er medlem af, samt 3-5 besøg på grenmøder i løbet af kontingentperioden. Udgifter i
forbindelse med gruppe eller grenarrangementer skal dækkes af medlemmet med en merbetaling såfremt
f.eks. et kommunetilskud ikke kan opnås i det enkelte tilfælde. Medlemmets grenleder, gruppelederen
samt formanden skal godkende medlemsskabet i hvert tilfælde. Ansøgningen sendes til den til tider
siddende gruppeleder”.
Gruppestyrelsen anbefaler forslaget.

Resultatopgørelse
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013
Budget
2016
Indtægter
Medlemskontingent &
indmeldelses gebyr
Tilskud fra Offentlige
myndigheder:
Lokaletilskud
Aktivitetstilskud/
medlemstilbud
Kursustilskud
Andre offentlige tilskud
Tilskud i alt

kr

Resultat
2015

Budget
2015

Resultat
2014

52.000,00

53.975,00

40.000,00

44.900,00

Kr
Kr

40.000,00
35.000,00

41.325,15
39.125,00

47.000,00
12.400,00

45.860,72
39.678,00

Kr
Kr
Kr

75.000,00

80.450,15

59.400,00

85.538,72

50.000,00
5.500,00

51.435,00
5.510,00

53.000,00
5.500,00

51.125,00
5.400,50

182.500,00

191.370,15

22.000,00
5.000,00
75.000,00
10.000,00

143.600,00

20.842,50
4.320,00
59.517,07
10.511,10
800,00
2.128,50
4.612,00
40.000,00
963,61
143.694,78

14.300,00

43.269,44

Kr

Ture og lejre
Arrangementer og aktiviteter
Diverse indtægter
Indtægter i alt

Kr
Kr
Kr
Kr

Udgifter:
Korpskontingent
Divisionskontingent
Ture og lejre
Arrangementer og aktiviteter
Kurser
Administration
Materiel
Lokaleleje
Renter og gebyrer
Udgifter i alt

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

173.000,00

21.900,00
4.380,00
75.703,59
8.287,07
4,193,48
2.284,95
14.578,27
40.000,00
940,83
172.268,19

Resultat

Kr

9.500,00

19.101,96

1.000,00
20.000,00
40.000,00

186.64,22

13.000,00
10.100,00
53.000,00
5.500,00
2.000,00
20.000,00
40.000,00

Balance
Aktiver
Bankindestående pr. 31/12
Kontantbeholdning
Tilgodehavende kontingent
Andre tilgodehavende
Aktiver i alt:
Passiver
Gæld til korps og division
Andre skyldige omkostninger
Gæld i alt
Formueopgørelse:
Formue ved årets begyndelse
Årets resultat
Op- og nedskrivninger i år
Formue ved årets begyndelse
Passiver i alt:

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

37.685,81
7.597,50
6.500,00
46.800,00
98.583,31

25.290,00
7.597,50
400,00
49.193,85
82.481,35

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

0,00
0,00
0,00

0,00
3.000,00
3.000,00

79.481,35
19.101,96
0,00
98.583,31
98.583,31

39.211,91
43.269,44
-3.000,00
82.481,35
82.481,35

Kr
Kr
Kr

Ledelsespåtegning
Rødovrespejdernes ledelse har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar
– 31. december 2015 for Fort Vest Fondet.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelse for regnskabsklasse A.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af gruppens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar – 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,
beretningen omhandler.
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den uafhængige revisors erklæringer
Til generalforsamling for Fort Vest Fondet.
Påtegning på årsregnskabet
Årsregnskabet for Rødovrespejderne er revideret for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter
anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet er
udarbejdet efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendigt for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlige fejlinformationer, uanset
om denne skyldes besvigelse eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigtsmæssige regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Revisors ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af revision.
”Revisionsvejledning for gruppe- og divisionsrevisorer” er fulgt for revisionen af Fort Vest Fondet.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved
risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et
årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er

passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller,
der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er revisionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondets aktiver, passiver, og
finansielle stilling pr 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes
revisionens opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelt bevillinger, love og
andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvandlig praksis.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Revisionen har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Revisionen har ikke
foretaget yderligere handling i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. et er på denne baggrund
revisionens opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

