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2. Beretning til godkendelse 

2.a  Bestyrelsens arbejde i 2019 
 

Dette er nu mit andet år som formand hos Korsør Spejderne. 

Dette bliver også mit sidste år som formand, da jeg har valgt at trække mig. Jeg har ikke haft særlig meget 

tid, hvor jeg er i Korsør, og derfor har jeg ikke kunnet være så aktiv, som jeg gerne har villet.   

Til gengæld har spejdere, pårørende, ledere og bestyrelsen været meget aktive i lokalsamfundet, både med 

deltagelse i forskellige frivillige arrangementer, men også til arrangementer, hvor vi har hjulpet til og fået 

betaling for at være der. Disse arrangementer er med til at få nye spejdere, og med til at holde en sund 

økonomi i gruppen.  

Årets vigtigste arrangement er Sommerfesten, hvor bestyrelsen i samarbejde med lederne står for festen. 

Der kom knap 40 spejdere, søskende og forældre, som medbragte mad. Bestyrelsen gav kaffe, saftevand og 

kage. Der var lotteri på entrebilletterne, hvor bestyrelsen havde sørget for præmierne. 

Stor tak til alle, der har deltaget i vores arrangementer.  

 

Der har løbende igennem året været forskellige arbejdsdage på grunden, så brændeskuret har fået et løft, 

åen er blevet renset, toilettet fik et nyt bræt og flagstangen blev malet på en af de mange arbejdsdage. 

Også her skal der lyde en stor tak til alle, der har hjulpet til.  

 

Vores overvågning fungerer stadig godt, og man har tydeligt kunne mærke, at folk ved, vi har overvågning 

på grunden og at der bliver reageret på ubudne gæster. Vi vil påbegynde et samarbejde med SLS-Vagt, hvor 

de køre tilsyn på grunden og køre ud, hvis vi ser noget, som der skal reageres på. Dette samarbejde ser jeg 

meget frem til, at vi kommer rigtigt i gang med i starten af 2020.  

 

Der har været stor omrokering og udskiftning både blandt ledere, men også i bestyrelsen. Der er nogle, der 

er stoppet, og der er kommet nye friske kræfter til.  

Så her skal der også lyde en stor TAK til alle, der har været en del af gruppen både ledere, bestyrelse, 

spejdere og pårørende. 

 

 


