Punkt 8: Udviklingsplan 2019
Ledelse og bestyrelse i gruppen har lavet dette forslag til en udviklingsplan. Udviklingsplanen består
både af nogle overordnede temaer, som vi vil arbejde med i 2019, og nogle konkrete initiativer vi
ønsker at gennemføre.

Temaer for spejderarbejdet i 2019
Ledelsen kommer i år til at have særligt fokus på friluftsliv. Vi har en fed hytte på Bredevej og er
enormt glade for den. Vi vil dog gerne blive bedre til at bruge omgivelserne og have flere møder
udendørs, vi har derfor sat os det mål, at alle afdelinger har mindst et møde pr. måned udendørs,
alle årets måneder.
Et andet fokusområde for ledelsen i 2019 bliver at få flere, primært junior og tropsspejdere, med ud
til korpsets større arrangementer - Herunder Patruljelederkurser og Adventureløb. Vi tænker at det
fungerer bedst hvis "spejdere inspirerer spejdere" - derfor kommer vi til at forsøge at trække på
erfaringerne fra de spejdere som har været afsted. Vi mener i ledelsen, at arrangementerne er med
til at give spejderne nogle oplevelser for livet og nogle kompetencer, som både den enkelte spejder
og gruppen kan drage stor nytte af.
Vi vil gerne være mere synlige som gruppe, blandt andet fordi vi ønsker at give forældre og
pårørende bedre indblik i hvad vi laver i gruppen i hverdagen, for at opnå dette har vi sat os det
konkrete mål, at hver gren lægger to opslag på gruppens facebookside hver måned.

Initiativer – hvor alle kan hjælpe!
Vi vil gerne have gennemført disse initiativer i 2019, men der er brug for frivillige – alle vil have
mulighed for at byde ind på opgaver på grupperådsmødet.

1. Renovering af bålplads
Bålpladsen på grunden trænger til renovering og vi har fået
10.000 kr. fra Fogs fond til projektet. Når vinteren er ved at
være slut, vil bålpladsudvalget gå i gang.
Kim, Oskar og Michael har allerede meldt sig til at stå for
renoveringen. Hvis der er forældre eller andre der gerne vil
hjælpe, er de velkomne.

2. Maling facade og renovering af el
Hyttens facade trænger meget til maling og hyttens el system
trænger også til en overhaling. Vi har brug for en gruppe der vil
indhente tilbud/ prisoverslag, ansøge fonde om økonomisk
støtte, entrere med håndværkere og sikre at arbejdet bliver
ordentlig udført.
Hvis der ikke kan opnås støtte fra fonde, vil bestyrelse skulle
godkende, at arbejdet betales af gruppen.

3. Hytteudvalg
Det har længe været brug for at have nogen til at tage sige af den
løbende vedligeholdelse af hytten. Det kan fx være udskiftning af en
defekt lampe, en dryppende vandhane, eller andre små reparationer,
eller en ekstra grundig rengøring hvor der måtte være brug for det.
Det er forventningen at hytteudvalget mødes nogle timer hver eller
hver anden måned, men det skal udvalget selvfølgeligt selv bestemme.

4. Juletræssalgsudvalg
Vi har, i forbindelse med juletræssalget, behov for at blive mere
synlige i nærområdet. Gruppelederne ser gerne at vi udvider
vores salgsområde i retning mod Nærum, samt øger reklamen i
vort umiddelbare nærområde. Gruppeledelsen ville ligeledes
være taknemmelige for hjælp i forbindelse med vagtplanen, som
tager megen fokus fra driften af gruppen.

5. Mad-hold til gruppeturen
Gruppeturen for alle spejdere og ledere
afholdes i år fra fredag aften til søndag middag
den 13.-til 15. september. Til gruppeturen vil vi
gerne have et hold af forældre der kan sørge for
lækker mad til spejdere og ledere - og opleve
deres børns spejderliv på tæt hold.

6. Sov ude arrangement
Sov Ude er et initiativ fra Det Danske Spejderkorps, der sætter fokus på
de små og store oplevelser, som friluftslivet, naturen og mørket tilbyder.
I år er det lørdag den 25. maj. Hvis vi skal være med, har vi brug for et
hold af frivillige der vil arrangere det. Arrangørerne vil selv skulle
bestemme rammer/formatet. Skal vi fx fokusere på vores spejdere og
deres familier, børn der står på vores venteliste, eller skal vi i
lokalavisen? Skal det være på vores grund eller i skoven?

