Årsberetning 2018 Hammermølle gruppe:
Så er det igen tid til at gøre status over året, som gik.
Endnu et dejligt spejderår i Hammermølle gruppe med mange spændende
aktiviteter, møder, ture og lejre, og så altid glade spejderbørn.
Ved årsskiftet i december 2018, så består Hammermølle gruppe af sådan
ca. : 7 mikroer, 21 minier, 12 juniorer, 2 tropsspejdere og så 6 i klan.
Ialt ca. 48 spejdermedlemmer. Hertil kommer så 11 ledere.
Der er fortsat brug for flere voksne hænder/kræfter, så hold jer ikke
tilbage. Er der flere om at løfte, så bliver det sjovere for alle, store som
små. Og der er også plads til flere spejderbørn.
Grupperådsmødet blev holdt søndag, den 25.2.18 på Gurredam, sammen
med gruppeweekend for alle spejderbørnene.
Vi vil rigtig gerne have en noget større forældredeltagelse i denne årlige
”generalforsamling”, men der skal herfra lyde en tak, til dem som nu kom.
Der blev valgt bestyrelse og diverse repræsentanter, lige som regnskab
og budget mv. blev vedtaget. Og det er jo perfekt.
Og igen i år med fin tilslutning til ZOO-dagen med 66 deltagere –
Desværre blev det så det sidste ZOO-dags arrangement, da det ikke
længere muligt at lave arrangementet i samarbejde med ZOO.
3 juniordrenge og 3 juniorpiger deltog med bravour i året sæbekasseløb
Oak-City i maj måned.
Mikroerne var på Øresund divisions mikro-sommer-lejr-weekend i juni på
Gurredam, hvor også minierne og juniorerne var mødt op til divisionens
mini-juniorturnering.
Og så var der sommerlejrweekend for minierne og juniorer m. fl. i
Kathøjhytten i Tikøb. Her blev rykket op med flødeboller og ”slim, og så
lige gået de 10 km. hjem til Ålsgårde.

side 2.
Desværre har vi pt. ikke længere en aktiv trop i gruppen. Vi må så vente
på at de aktive juniorer når alder og skelsår til sommeren 2019.
Men mikro og mini holder også fanen højt, bl.a. med deltagelse i Sct.
Georgsløbet i september, Og de 2 seje mikrodeltager vandt en flot 1.
plads. Rigtig godt gået gutter!!
Og ved dette Sct. Georgsløb blev vores mangeårlige , trofaste og elskede
minileder Tor, så lige hædret med Sct. Georgsgildernes lederpris 2018.
STORT TILLYKKE, det var bare så fortjent.
2 juniorsjak var med på 5-kampen og 2 gæve klanpiger deltog i
adventurespejd – Sølvøkseløbet i september
Novemberdag var med pænt fremmøde af spejderbørn, ledere og
forældre og med et eldorado af aktiviteter omkring Olsen Banden
filmene, tonsvis af flæskesteg og et flot dronebillede af EGON.
Meget af den daglige korrespondance i gruppen, klares nu om dage via
mails, så kun få ”fysiske” møder i ledelse- og bestyrelse. (men som
vanligt en del og til tider lange mails fra gruppelederen!!).
Og så er Hammermølle gruppe jo på Facebook, med en lukket gruppe –
spejdere og forældre i Hammermølle gruppe – som rigtig mange af jer
så tjekker og ser. Og der lægges herlige og dejlige billeder ind.
Og så tjek ellers også ind på gruppens hjemmeside
www.hammermollegruppe.dk.
Denne hjemmesiden får i løbet af 2019 af webmaster Fred et make-over
og en lidt anden platform, med flere informationer lagt ind.
Og sluttelig har Hammermølle gruppe i 2018 fået bevilliget 40.000 kr. til
en bålhytte af Friluftsrådet. En lille arbejdsgruppe er nedsat til at
arbejde videre hermed i løbet af 2019. Så nyt herom følger snarest.
V.H gruppebestyrelsen- og ledelse i Hammermølle gruppe.

