
Formandens beretning 
Årsberetning for 2014 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 formand. Det førte til, at der også skulle findes en ny kasser, da 
Søren tilbød at skifte kassererhatten ud med formandskasketten. Det lykkedes, da 
Hans trådte til som kasserer og vi kom i gang med arbejdet. 

Regnskabet blev færdig og viste. at der var et pænt overskud i gruppen. Dette gjorde, at vi 
havde mulighed for at gennemføre større projekter, som er kommet vores spejdere til gode. Vi 
vil i denne sammenhæng gerne sige tak til vores støtter, der har doneret penge til forskellige 
projekter: 

Lystrup Sognestøtte: Sommerlejr i Finland og på Tydal, raftegård med brændeskjul, nye 
toiletter ved Skovhytten og renovering af shelter 

Sct. Georgsgilderne: Sommerlejr i Finland 

Noget af det, vi har prioteret højt, er at skabe nogle gode rammer for vores ledere, for glade 
ledere giver glade spejdere. Vi har også kigget på, hvordan vi skal gøre os mere synlige i 
bybilledet og dette er noget vi fortsætter med det kommende år. 

Sommerlejren i 2014 gik for juniorer og op efter til udlandet. Juniorene var i Tydal i 
Sydslesvig. Troppen og seniorer var i Finland på en international lejr. Det har været meget 
gode oplevelser og vi har derfor lavet en målsætning i gruppen om, at der skal være en tur til 
udlandet hvert 5 år. 

Vi har haft en arbejdsdag i Skovhytten. Den blev brugt på rengøring og vedligeholdelse. Da vi 
har fået penge til bedre toiletforholdene ved hytten og renovation af shelteren, er det noget vi 
vil kigge på i det kommende år. 

Vi har haft en arbejdsdag ved Spejderhuset. Den blev brugt på oprydning i huset og haven, 
samt etablering at stort og flot brændeskjul under raftegården. Vi er kommet langt med 
oprydning i huset og det ser godt ud. 

Haven viste sig at være en meget stor mundfuld. Vi fik et godt tilbud fra kommunen på at få 
ryddet op i træer og buske. Det valgte vi at sige ja tak til og det er blevet rigtig godt! 

I 2015 har gruppen 50 års jubilæum. Det fejrer vi lørdag dem 9. maj. Det bliver en dag med 
masser af aktiviteter og godt humør. Kom og vær med til at gøre dagen til en fest! 

Til sidst vil vi gerne sige en stor tak til alle ledere, der giver vores børn gode spejder-
oplevelser. Det er rigtig dejligt, at I gerne vil bruge så megen tid og kræfter i Lystrup Gruppe. 
Vi ser frem til et spændende arbejde det kommende år, hvor vi sammen vil 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 og Sct. Georgs Gilderne for deres økomoniske støtte 


