Beretning fra bestyrelse og ledelse
Medlemsudvikling
Vi har stadig stor tilgang af spejdere til gruppen.
Vi har i år fået bugt med vores venteliste, og har
siden sommerferien fået plads til næsten alle de
børn der var skrevet op på listen.
Medlemstallet er fortsat omkring 250-260
spejdere og ledere, hvilket må siges at være
helt stabilt for gruppen, samtidig med, at vi har
et niveau, hvor stadig kan tilbyde høj kvalitet i
spejderarbejdet.
Vi har i år fået en hel del nye ledere, forældre der
har lyst til at være en del af ledergruppen, som
er en dejlig udvikling.
Disse forældre har oplevet gruppen igennem
deres børns spejderliv og været med på
forskellige spejderaktiviteter, der har givet dem
lysten til et lederjob i en afdeling. Helt præcist fik
vi i 2014 syv nye fantastiske ledere.
Først på året har vi i gruppeledelsen gennemført
individuelle ledersamtaler med hver enkelt leder,
det har givet os muligheden for, at skabe de
bedste lederteam i alle afdelinger.
International spejderlejr
I juli måned deltog juniorer og tropsspejdere i
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en uges international spejderlejr ved Kliplev i
Sønderjylland, hvor der deltog spejdere fra 14
forskellige lande.
Teamet for lejren var Vikinger og det var en
super oplevelse for både spejdere og ledere.
Mødet med spejdere fra andre lande er fantastisk
og giver nye venner ude i verden.
Ugen - som lå midt i hedebølgen - var fyldt med
spændende aktiviteter, ligesom der også blev tid
til et besøg på Danfoss Universe samt en hike
med overnatning.
Afdelingerne
Igen i år har der været et stort aktivitetsniveau
i alle afdelinger, mange ture med forskelligt
indhold.
Lørdage og søndage på Køge Ås er fyldt med nye
udfordringer for alle vores spejdere. Vejret er
aldrig en hindring, alle spejdere har lært at være
ude i naturen året rundt.
Spejderne får hele tiden lært nye færdigheder i at
klare sig selv på en spejdertur.
Kurser
Der har været rigtig mange afsted på

patruljelederkurser, stedet hvor de unge
spejdere fra 12 år får lært, hvad det vil sige at
være leder for en patrulje på ca. 8 spejdere.
De bliver inspireret, finder nye venner og
ikke mindst får lyst til at fortsætte det gode
spejderarbejde.
Korpsrådsmøde
Det Danske Spejderkorps afholder hvert år
”generalforsamling” (Korpsrådsmøde) for hele
korpset i november måned. vi var for første
gang 11 ledere og unge spejdere afsted.
Rammen for mødet var henlagt til LEGOLAND
og vi havde en rigtig god oplevelse sammen,
hvor vi i fællesskab var med til at planlægge
strategien for korpset i de kommende år.
Gruppelejr
Årets fælles gruppelejr for alle Køgespejderne
gik i år til Colleruphus ved Holte.
Hele gruppelejren med næsten 200
deltagere var planlagt af vores klanspejdere
i alderen 16-23 år, som en del af et internt
projektlederkursus de havde været i gang med
siden efteråret 2013.
Vi havde fantastisk vejr og klanspejderne havde
planlagt super aktiviteter for alle spejderne.
Selv lederne kom på en spændende tur med
forskellige opgaver.
Lørdag aften blev afsluttet med helstegt
pattegris til alle deltagere.
Gruppelejren skaber et fantastisk fællesskab for
både spejdere og ledere i gruppen. Det er helt
klart et af årets højdepunkter.
Ledermøder
Igennem året har vi afholdt 5 ledermøder, hvor
vi har debatteret ceremonier og traditioner i
gruppen.

sammenhold i ledergruppen.
Økonomi
Vores økonomi udviklede sig helt som forventet
i 2014. Vi havde et planlagt mindre overskud,
således at vi snart har fået dækket et tidligere
underskud ind.
Vores kontingentindtægter lå lidt højere end
forventet, men det skyldes primært en forsigtig
budgettering.
Vi fik ikke så meget i tilskud til lokaleleje som
forventet, hvilket skyldes, at vores udgifter
(primært pga. en dyr lejr på Stevningehus) steg
mere end tilskuddet kan stige jf. kommunens
regler. Dette har vi sikret, at vi får rettet op på
fra 2015, hvorfor budgettet i 2015 forventes at
holde omkring lokaletilskud.
Vi har således haft en godt år økonomisk og
vurderer at vores økonomi er sund.
Bestyrelsen
Vores bestyrelse har afholdt 4 bestyrelsesmøder,
hvor der har været fokus på gruppens økonomi
og gennemførelse af de opstillede mål for året.
Det er med stor tilfredshed og megen ros til
det enorme frivillige arbejde der bliver lagt hos
Køgespejderne, at bestyrelsen kan konstatere, at
alle mål er nået for 2014.
men også på at sikre fortsat fokus på spejderne
og ikke mindst lederne.
Bestyrelsen består af forældrerepræsentanter,
lederrepræsentanter samt to unge spejdere.
Når der specifikt står i vedtægterne at der så vidt
muligt skal være unge i bestyrelsen, så skyldes
det at vi gerne vil have input direkte fra de unge
til bestyrelsens arbejde, men også at vi gerne vil
inddrage de unge i den demokratiske proces.

Vi har nu fået beskrevet indholdet for begge
områder.
En del af en fælles tradition bliver den 23. april,
der i spejderregi kaldes Sct. Georgsdag, vi har
besluttet at kalde det ”spejderdagen”, hvor hele
gruppen mødes til en aktivitet, der omhandler
samfundsliv.
Den 1. november havde vi sidste lederdag, der
blev afholdt på Gammel Kjøgegaard, hvor nye
udviklingsplaner blev fastlagt, aftenen sluttede
med spisning, sådanne lederdage viser et godt
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