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DDS – Tåsinge Gruppe

2021 har på trods at corona-udfordringen og andre små bump på vejen
været et fantastisk godt år for Tåsinge Gruppe.

Vi har i 2021 oplevet en flot fremgang i medlemstallet på 17 medlem, så
vi i skrivende stund er 69 medlemmer hvorfra 51 under 25 år.
Det er en virkeligt imponerende fremgang for en lille gruppe som
Tåsinge Gruppe og jeg er sikker på at årsagen til fremgangen skal findes
i vores enorme arrangerede ledere, der uge efter uge sørger for at
børnene og de unge har nogle gode og hyggelige timer sammen. Timer
hvor alle er lige og hvor der skabes venskaber for livet.

Vi har i årets løb sagt velkommen til 2 nye ledere, og jeg vil derfor gerne
benytte lejligheden til endnu en gang at byde hjerteligt velkommen til
Sussie og Christina, som med deres smittende humør har indtaget rollen
som ledere for mikro spejderne.
Vi har desværre også måtte sige farvel til en enkelt ledere i 2020. Tak for
det store stykke frivillige arbejde til Heidi Juul som har forladt
ledergerningen i årets løb.

I det forgangne år har der været planlagt rigtigt mange gode spejder
aktiviteter i Tåsinge gruppe. Desværre har vi ikke kunne gennemføre
dem alle pga. Corona. Det er dog blevet til mange hyggelige
gruppemøder. Det traditionsfulde oprykning blev gennemført næsten
uden corona restriktioner

Flokken har haft en vellykket overnatning her ved granhytten.



Trop spejderne har afholdt glamping weekend nede i bunden af
granhyttens grund, hvilket skulle vise dig at være meget
uhensigtsmæssigt fordi weekenden startede med et voldsomt skybrud så
hele lejerne blev oversvømmet.

Trop Spejderen had desuden deltaget i Fenris løbet og i Choko Cracy
Monkey Race.

Sidste grupperådsmøde blev afholdt online den 15. april.

Ved det efterfølgende konstituerende gruppestyrelsesmøde blev det
besluttet at gruppestyrelsen skulle sammensættes således:
● Kasser valgt for et år blev Christina Fisch-Thomsen.
● Ansvarlig for medlemmer og kontingent blev Henrik Helmann
● Formand valgt for et år blev Palle Dam Larsen

Desværre måtte Christina Fisch-Thomsen kort tid efter trække sig fra
posten som kassere, hvorefter Carsten Vohnsen heldigvis tilbød at
genindtræde som kassere frem til dette grupperåd. Stor tak til Carsten
for at træde til med meget kort varsel.

I alt er der blevet afholdt 5 gruppestyrelsesmøder siden sidste
grupperåd. Møderne er blevet afhold som såkaldte fællesmøder, hvor
både gruppestyrelsen og lederne deltager. Formålet med denne
mødeform er at bringe styrelsen og lederne tættere sammen, samt at
gøre kommunikationen bedre og hurtigere og mere fleksibel i gruppen.

Håndtering af Coronasituationen, Ledersituationen, gruppens aktiviteter
og gruppens økonomi har været gennemgående temaer på alle vores
møder.
Disse temaer afspejler tilsammen gruppens hovedfokus som er at give
vores aktive spejdere gode spejderoplevelse. Temaerne afspejler



samtidig gruppens største udfordringer, nemlig at have tilstrækkeligt
frivillige hænder og økonomi, til at give vores aktive spejdere en masse
gode spejderoplevelse.
Men med den flotte medlemstilgang og et flot årsresultat må vi sige at
gruppestyrelsens vedholdende fokus på gruppens styrker og svagheder
har vist flotte resultater i 2021. Stor ros og tak til alle for jeres bidrag til
gruppestyerlsens arbejde.

Som sagt i indledningen syntes jeg at vi har haft et virkeligt godt år i
gruppen, og jeg er overbevist om af 2022 også bliver er godt år. Ikke
mindst fordi 2022 byder på en af de fedeste spejderoplevelser der findes
nemlig spejdernes lejer hvor vi mødes med 30- 40.000 andre spejder fra
hele verden. Desuden er jeg meget fortrøstningsfuld i forhold til
gruppens fremtid ikke mindst når jeg ser de mange nye og mere erfarne
ledere og gruppestyeerlsesmedlemmers arrangement. Tøsinge gruppe
har et virkeligt godt hold at gå fremtiden i møde med.

Tak for ordet
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