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Beretning fra bestyrelsen for året 2021. 
 
Året 2021 blev jo også præget at Covid-19 restriktioner og startede med en lang periode, hvor lederne sørgede 
for hjemmespejder til spejderne, da alt var lukket ned. Men på den måde fik vi forældre også indsigt i 
spejderopgaverne, som lederne leverede materialer til hjemme hos spejderne.  
 
Stor energi hos lederne resulterede i at spejderne fik 2 sommerlejre – først til Kulsø i pinsen og til Trevæld i 
uge 27/28. Den første var det koldt og regnfuld – den anden var det varm og solrig, men fælles for de to lejre 
var at vores spejderbørn fik nogle store oplevelser. Vi måtte til gengæld aflyse gruppeturen pga for få 
tilmeldte. Junior og Trop var på tur med Vestjydske Division i august, her var de ude at sejle både i 
Ålborgjoller og havkajakker samt der blev badet.  
 
Spejderarbejdet i grenene er forløbet i efteråret næsten uden restriktioner, ja udover afstand, håndsprit og at 
være ude, men det er vi jo vant til. Covid-19 har alligevel sat sine spor, da afbud blev mere hyppigt end 
lederne tidligere har været vant til men nærkontakt mv, så skulle spejderne jo blive hjemme.  
 
Nu kan vi glæde os over at Covid-19 restriktionerne er ophævet og at det ser ud til at vi har fået en mere 
normal hverdag tilbage. 
 
Bestyrelsens arbejde har også været påvirket af Covid-19, da afbud til møder har været hyppigt. Vi har derfor 
ikke kunnet have bestyrelsesarbejde som vi havde ønsket, men vi håber at komme stærk igen i 2022.   
 
Her pr. 1. januar 2022 fik vi nye vedtægter, det er de samme vedtægter der gælder for DDS (landsforeningen 
som Struerspejderne er medlem af) og Struerspejderne. Det har I måske allerede set her på indkaldelsen, hvor 
dagsordenen er tilrettet de nye vedtægter og nu skal der kun være en beretning (før var der beretning fra 
bestyrelsesformand og gruppeleder) samt beretningen skal udsendes sammen med indkaldelsen. 
 
De nye vedtægter foreskriver at i beretningen skal vi lave en opfølgning på vores udviklingsplan. Sidste år 
lavede vi en udviklingsplan for 2021, og som tidligere beskrevet så havde vi i bestyrelsen ønsket at vi var 
kommet længere i forhold til udviklingsplanen. Vi har arbejdet mest med pkt. 1 i udviklingsplanen – Ny hytte 
(der er ikke noget at berette om fra de andre punkter i udviklingsplanen).  
Ang ny hytte har vi i bestyrelsen debatteret, hvad vi skulle gøre, da vi ikke have fået tilstrækkelige med penge 
fra fonde, og vi er kommet frem til:  

1) at hvor vi før på grupperådsmøde havde vedtaget at vi måtte bruge kr. 450.000 af vores bank-
indestående, så stiller vi nu et forslag om at vi må bruge kr. 650.000 af vores bankindestående 
(forslaget behandles under dagsordenens pkt. 7) 

2) at vi nu gerne vil bygge for de penge vi har og dermed bygge det, vi kan få for de penge. Det betyder 
selvfølgeligt at vi har måttet prioritet hvad vi ønsker mest. Jeg har kontakt med et par tømrer-firmaer, 
der arbejder på forslag inden for budgettet.  

 
Vi fremlægger en udviklingsplan, der indeholder flere af punkterne fra udviklingsplanen for året 2021 og så 
med tilføjelse af 2 nye punkter, hvor den ene er blevet aktuelt efter DDS har fået nye vedtægter. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til lederne for den meget store indsats de gør samt tak til de andre i bestyrelsen 
for at vi altid har en hyggelig tone til vores møder. 
 


