Gruppeledernes årsberetning for 2018
Vi startede året ud med en ledertur til Sorring, hvor næsten alle gruppens ledere var med.
Her havde vi besøg af en udviklingskonsulent fra korpset, og vi arbejdede blandt andet med 12. Århus
Gruppes identitet, samt med at lære hinanden bedre at kende. Det var en rigtig god tur med både udvikling
og hyggeligt samvær, og vi har i ledergruppen besluttet, at det skal være en årligt tilbagevendende
begivenhed.
Det var ”de gamle ledere” der var på ledertur, men i løbet af året har vi også fået nogle nye ledere:
Mia og Dennis hos juniorerne, Sille hos troppen, Charlotte og Lise og hjælper Rasmus hos mikroerne.
Stort velkommen til jer alle!
Vi har også rykket lidt rundt på hvem der er ledere hvor, og hvem der står for hvad. Forhåbentlig er alle nu
kommet godt ind i deres nye roller, og der er faldet ro på det hele.

I løbet af året har der selvfølgelig været en masse ture og lejre:
Divisionsturnering, vandredag, pinselejr, sommerlejr, tivolitur og juletur.
Det har som altid været fedt at være afsted, at se spejderne udvikle sig og få masser af dejlige oplevelser og
minder sammen. Sommerlejren, der gik til Forlev Spejdercenter, blev noget anderledes end normalt, da der
jo var bålforbud i juli måned.
Det har også været et år, hvor vi i forbindelse med flere af lejrene har snakket meget om regler og
retningslinjer. Vi oplever desværre, at flere og flere forældre selv vil bestemme, hvor stor en del af en lejr,
deres børn deltager i, og under hvilke vilkår, man deltager. Derfor har vi set os nødsaget til at blive mere
skarpe omkring nogle ting der, for at sørge for at det kan fungere for flertallet.

Vi har i løbet af året desværre også kæmpet med vores samarbejde med kommunen.
Der blev uden varsel fældet en masse træer, og vi blev efterfølgende lovet, at der nu ikke ville blive fældet
flere. Alligevel blev resten af træerne fjernet lige før nytår, og det nye der er plantet, er en meget dårlig
erstatning. Vi kæmper videre i det nye år.

Vi glæder os til masser af nye spejderoplevelser i 2019.
Tjikkerlikker fra Darma og Christina

