
 

Formandens beretning 
Årsberetning for 2015 af Søren Kristensen, grupperådsformand 

Det har været et spændende år i gruppen, som har været præget af et højt 
aktivitetsniveau. Da vi samlede det nye grupperåd, havde vi den udfordring, at vi 
skulle finde en ny kasserer. Dette lykkedes heldigvis og vi kom i gang med arbejdet. 

Vi skal sige tak til vores støtter, som har doneret penge til forskellige projekter. Der er givet 
penge til borde- og bænkesæt ved Skovhytten og børn med fritidspas, så de kan være 
spejdere på lige vilkår med alle andre spejdere. De får nu en startpakke med uniform, 
tørklæde osv. samt betalt deltagelse på ture og sommerlejre. 

Blandt andet har følgende støttet os i 2015: 

Lystrup Sognestøtte: Sommerlejr på Trevæld samt støtte til spejdere med fritidspas 

Y's Mens Club Nordstjernen: Gave til jubilæum 

Lions Club Lystrup: Gave til jubilæum 

 

50 års jubilæum 
Den helt store begivenhed, vi arbejdede med i foråret, var gruppens 50 års jubilæum. Her 
havde vi planlagt en masse forskellige aktiviteter. Derudover havde vi lavet en aftale med 
Spejdermuseet. De lavede en udstilling om, hvordan det var at være spejder i gamle dage. Det 
var en fin udstilling! Det var en rigtig god dag, hvis vi ser bort fra det dårlige vejr. 

Sommerlejren 
Sommerlejren i 2015 gik for hele gruppen til Trevæld Spejdercenter. Det var en god tur med 
masser af gode oplevelser og aktiviteter. Blandt andet var juniorerne og tropspejderne på Hjerl 
Hede. Tirsdag var besøgsdag for hele familien. Lederne var meget glade for den store 
opbakning til dagen. Tak til alle jer forældre, der tog turen til Trevæld Spejdercenter og 
tilbragte en eftermiddag til galler-konkurrencen. 

Skovhytten 
Vi har fået fældet en del træer ved Skovhytten. Vi har derfor brugt to arbejdsdage på at 
flække og stable brænde. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Greenmaster Græsslåning 
ved Ivan Rasmussen for udlån af en brændekløver. 

Spejderhytten 
Vi har haft et par arbejdsdage i Spejderhuset, der er blevet brugt til at gøre hytten ren og klar 
til vores jubilæum. 

Grupperådet vil gerne sige tak til de ledere, der giver vores børn gode spejderoplevelser – 
både hver tirsdag og på ture. Det er rigtig dejligt, at så mange ledere og spejdere kan lide at 
være i Lystrup Gruppe. Vi ser frem til et spændende og konstruktivt samarbejde i det 
kommende år, hvor vi sammen skal løfte spejderarbejdet til nye højder. 

Tak til 
• Lederne for deres gode humør og de fantastiske oplevelser, de giver vores mange spejdere 

i gruppen 
• Grupperådet for deres indsats med at holde styr på økonomi, Spejderhus og Skovhytte 
• Til alle jer forældre, der hjælper med at bage, køre og mange andre gøremål 
• Gerda for at holde Spejderhuset rent i al slags vejr 
• Lystrup Sognestøtte for deres økonomiske støtte 


