Formandens beretning for året 2017.
Velkommen her til DDS Tåsinge grupperådsmøde 2018.
Vi er nu 69 medlemmer hvorfra 54 er under 20 år, her i Tåsinge gruppen
Sidste grupperådsmøde var Tirsdag den 21. Februar 2017 på
Tåsingeskolen Sundhøjsafdelings arena
Ved det efterfølgende konstituerende gruppestyrelsesmøde den 21.
marts. blev det besluttet at gruppestyrelsen skulle sammensættes
således at:
• Kasser valgt for et år blev Carsten Vohnsen.
• Ansvarlig for kontingent blev Henrik Helmann
• Ansvarlig for avisindsamling blev Lena Lolk Stenner og Kit
Skovgaard Hansen.
• Fund raiser blev Claus Henriksen.
• Suppleant Puk Skovgaard Hansen.
• Leder repræsentanter blev Kirsten Vie Madsen, Kamilla Bursø Rask
overtog poster som gruppeleder efter sommerferien.
• Ungdoms repræsentanter blev Pouline Gjedsig Veber og Victor
Henriksen.
• Formand valgt for et år blev Uffe Gjedsig
En stor tak til Kirsten for alle de år hun har fungeret som gruppeleder.
Vi i gruppestyrelsen har holdt 5 møder i det forløbende år.3 i foråret, et
før grupperådsmøde, det konstituerende møde efter grupperådet og et
møde i juni før sommerlejren. Desuden 2 i efteråret, hvor det sidste
gruppestyrelsesmøde i 2017 den 21.november, også var et
udviklingsmøde med deltagelse af spejderlederene, her fik vi lavet vores
2018 udviklingsplan, som bliver fremlagt i dag. Ellers har vi på disse
møder, bl.a diskuteret fondsansøgninger, avisindsamlinger,
forældrehenvendelser, udviklingsplanen, spejder arrangementer,
planlægning og leder situationen.
Udover de fantastiske spejderdage/møder vores spejdere har haft, har
de også været til flere andre arrangementer. Her vil jeg gerne fremhæve
Spejderneslejre 2017 i Sønderborg, det var en stor oplevelse, både for
børn og voksne.
Ellers kan i jo følge gruppens aktiviteter på vores hjemmeside.

Der skal lyde en stor tak til vores ledere for det frivillige arbejde, som de
laver for vores børn.
Som der bliver sagt hvert år i beretningen, er det livsforlængende at lave
frivilligt arbejde, altså spejderarbejde. Og der kan Tåsingesspejderne og
vores børn igen være til hjælp, der er plads til at alle kan lave frivilligt
arbejde i Tåsinge gruppe, bl.a. med avisindsamlingenen, hjælp ved lejre,
arbejdsdag på hytten, som ledere, som bestyrelsemedlemmer og ellers
forefaldende opgaver.
Vi har en udviklingsplan for 2018 med 6 punkter, blandt andet et punkt
angående flere ledere, her kan forældre være til en stor hjælp. Der skal
nogle flere voksne til de daglige møder.
Udviklingsplanen fremlægges senere i aften. Vi har sat ansvarsområder
på nogle af områderne, og vi vil følge op på udviklingsplanen på hvert af
vores gruppestyrelsesmøder.
Avisindsamlinger har der været fire af, der har været svingende
deltagelse, der skal helst være 10 biler til hver indsamling.
Tak til Lena og Kit, som står for avisindsamlingen, og de forældre som
deltog.
Næste avisindsamling er nu på Lørdag den 24. februar. Så kommer der
en igen den 26. maj.
Fondsansøgninger har Claus stået for i 2017, stor tak til ham.
Regnskab og Kontingentbetalinger har henholdsvis Carsten og Henrik
klaret, der er i årets løb blevet kørt et ny medlems system ind, så der
har være lidt ekstra arbejde med det.
Alt i alt har det været et godt år for gruppestyrelsen i Tåsinge gruppen.
Og igen en stor tak til vores frivillige spejderleder og
gruppestyrelsesmedlemmer.
Mvh Uffe.

