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Årsberetning 2012
Af Mette Munch, grupperådsformand

Kære spejdere, ledere, rådsmedlemmer, spejder pårørende, frivillige og sponsorer.
Endnu en gang står vi ved starten af et nyt år –året 2013, et år som ingen af os ved hvad bringer.
Samtidig står vi med afslutningen af 2012, et år som går over i historien med en fantastisk begivenhed i 
hukommelsen. Nemlig spejdernes lejr i Holstebro, historieskrivning på landsplan, men ikke mindst i egen 
gruppe.  For 1. gang var hele gruppen af sted på fælles lejr, og så endda Mega lejr – det var spejder sejt  
Mange tak til alle som deltog, som gjorde det muligt, at det lykkedes og herunder madtanter/onkler .
Særligt skal lederne have en kæmpe anerkendelse. 
”Det er en forskel, som er tydelig her i Danmark, fordi de frivillige lederes bidrag skaber unge mennesker, der 
ved, at det kan betale sig at gøre en forskel for andre.” citat fra avisen Velkommen til Spejdernes lejr 2012.

Selv havde jeg fornøjelsen at være på besøg, den dag gruppen deltog i en kæmpe kvarters aktivitet, og 
formåede at slå rekord ved bagning af verdens længste snobrød på 49,7 m – og så kunne det endda spises!

Det har også været et år, der er fyldt ud med gode og kendte spejderaktiviteter, samt mange traditioner.
Søen Rundt fejrede 5 års jubilæum, endnu en fantastisk dejlig dag ved søen, men det var desværre ikke 
overvældende mange, som ønskede at dele den oplevelse med os. Ved efterfølgende evaluering måtte vi 
sande, at arrangementet ikke indfrier ønsker, hverken som PR eller indtjening til Gruppen. Så det er ganske 
vist, at der ikke bliver en Søen Rundt 2013. Altså er der plads til at nye ideer og initiativer kan tages 

Har du læst om en overskåret kirke?  Hvor, i Grøn Gren? Nej nej for det er ikke udkommet i 2012!
Jeg håber, det er blevet klart for alle, at program med meget mere kan findes på www.lystrupgruppe.dk. I 
Grøn Gren er der altid plads til en tegning, et billede eller en historie mere. Så hvis du har noget, du gerne vil 
have i, så send det til gg@lystrupgruppe.dk. Jeg glæder os til at se en masse fine tegninger, flotte billeder og 
spændende historier.
Lederne lægger løbende ting og sager op fra møder og ture, så husk at kigge forbi www.lystrupgruppe.dk og 
se, hvad der sker i gruppen.

Gruppen lever også sit liv på Facebook og det er sjovt at følge. Du kan finde os her: http://
www.facebook.com/groups/29979714952/.

For 2012 skylder vi tak, tak og mere tak til følgende
• Vores Gruppeleder og hans væbnede styrker for alt den fritid, energi og sågar ferie de ligger i fantastiske 

spejderaktiviteter til stor inspiration og udvikling for vores børn og unge mennesker.
• Til vores webredaktør, gruppeassistenter, kasserer
• Til jer forældre, som støtter jeres barn i at gå til spejder og som bakker op med bagning, kørsel og andre 

gøremål  – det har stor betydning for gruppens liv.
• Tak til Gerda, Bævermor, for hendes vedholdenhed med at holde Spejderhuset rent.
• Tak for en super flot renovering i ulvenes grupperum. Det er helt ufatteligt kreativt udført! Jeg bliver så glad 

på Gruppens vegne, at vi er så heldige at have disse kvalifikationer og ildsjæle.
• Til grupperådet og revisorer for udførte funktioner, bla. pedel og gartner lignende opgaver.
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Indtægter 276.521 kr.
Udgifter 312.697 kr.
Resultat -36.176 kr.

Regnskab 2012

Spejdernes Lejr 2012
Deltagerbetaling

Betaling til Spejdernes Lejr 2012
Transport

Materialer
Scoutfire
Indkøb kun til lejren
Materialer
Rafter
Transport af rafter

Støtte
Lejrrefusion

70.000,00 kr

-99.000,00 kr
-12.200,00 kr

-6.000,00 kr
-3.500,00 kr

-13.400,00 kr
-8.100,00 kr
-2.000,00 kr

56.480,00 kr
19.000,00 kr

Anslået overskud 1.280,00 kr

Forklaring af underskud
Engangsudgifter
Ulverummet
Reoler til loftet
Lamineringsmaskine
Bålgryder

Lejrrefusion (anslået) - udbetales i 2013
Spejdernes Lejr 2012
Skandinavisk Dyrepark
Bævernes sommerlejr
Forweekend til SP2012

6.700,00 kr
2.400,00 kr
1.800,00 kr
1.500,00 kr

19.000,00 kr
1.200,00 kr
2.900,00 kr
3.200,00 kr

I alt 38.700,00 kr



Tak til
Lystrup Sognestøtte

Y’s Mens Nordstjernen
Lions Club Lystrup
Sct Georgsgilderne

For deres store støtte til vores spejderarbejde og til 
Spejdernes Lejr 2012

og tak til
Bach Zoneterapi • Bog & Ide, Storcenter Nord

Bog & Ide, Vericenter • Broderi Moderne
Cotton look • Danske Bank i Lystrup • Djurslands Bank

DKM • EL:CON • Grejbiksen • Home Lystrup
Jasa Compagny • Kaløvig Bådelaug • KTP

Legekæden Egå • Matas skejby centret • Milarco
Nordea lystrup • NRGi • OK Benzin

Röhnisch Sportswear • Sjov for børn
Tøj og gaveboxen • Zumba Pernille

For deres støtte til Søen Rundt 2012

Antal medlemmer
" " 2011" 2012
Bævere:" 8" 11
Ulve:" 14" 16
Juniorer:" 13" 9
Trop:" 12" 14
Senior:" 0" 0
Rover:" 17" 10
Andre:" 16" 21
I alt" 80" 83

Hjemmeside
13.000 besøgende og 62 nye indlæg

Ledertimer
I alt: 9.213 timer = 383,875 dage = 1,05 år

Pr leder: 438,7 timer = 18,28 dage

I arbejdstid: 438,7 timer = 54,83 arbejdsdag = 2,74 
måneders fuldstidsarbejde

Fakta om 2012


