
Dagsorden til grupperådsmødet
1. Valg af dirigent (Birgitte)
2. Valg af referent (Hanne)
3. Beretning for 2020 (Nuka)
4. Regnskab for 2020 (Bjarne)
5. Budget for 2021 (Bjarne)
6. Udviklingsplan for 2021-2022 (Nuka)
7. Inddragelse af forældre (Nuka)
8. Valg til bestyrelsen:

• Forældre (formand og kasser ikke på valg)
• Suppleanter
• Ledere (grenledere)
• Korpsrådet (Liv og Marie)
• Divisionsrådet (Mads, Thomas, Bo & Nuka)

9. Evt.

Materialer sendes ud på Stærkodders hjemmeside og facebook.

Grupperådsmøde/
Generalforsamling

Kære forældre og spejdere,
I inviteres her til Stærkodder spejdernes årlige

Onsdag den 5. maj 2021 fra kl. 18.30 – 20.00
Vi vil så gerne have at I kommer talstærkt.
Vi mødes på Sønderbakken 19.



Beretning for Stærkodder Gruppe 2020
2020 er et år vi aldrig vil glemme, for Stærkodder var det et begivenhedsrigt år ‘på 
trods’, hvor noget har været helt som det plejer imens vi oplevede meget nyt.

Fællesskab og fjernspejder
Vi vægter fællesskabet højt og har nydt mange gode spejderstunder sammen til 
møder, ture og lejre. Vi har bagt pandekager, bygget køkkenborde og fundet vej i 
skoven. Ulvetur, 12 shelterovernatninger og 24 timers adventure løb er blandt de
stærke fælles oplevelser i grenene. Vores årlige oprykningstur foregik i år ved hytten 
sammen, vi nød alle samvær med forældre og søskende. Som noget nyt har vi været
sammen hver for sig med hjemmespejd, online spejder i med tv køkken og meget 
andet og alle har haft stort fokus på hygiejne – aldrig har spejdere haft så rene 
hænder. Årets juletur var i år to enkeltdage hvor junior- og tropsspejdere om 
lørdagen jagtede julemandens gode humør. Søndag gik de seje mikro- og 
minispejdere 5 km, de fandt julemanden og det blev også jul i 2020.

Sommer og sol
Alle grene var afsted på skønne sommerlejre. Mikro var afsted i pinsen til Den 
økologiske have. Mini havde Harrypotter lejr på Sønderbakken. Junior rockede 
corona i Temnæshytten. Troppen var bæredygtige hippier ved Temnæs. Mange nye 
spejderoplever blev skabt, grænser blev udfordret, sejre kom i hus og forældre fik 
glade spejdere hjem – der var vokset under lejren.

Goddag og farvel
I Stærkodder mærker vi også interessen for natur og udeliv, spejd er in og vi har fået 
mange nye spejdere, det er dejligt og I er meget velkomne. Det betyder også at den 
hjælp lederne får fra forældre er ekstra værdsat. En stor tak skal lyder til alle ledere, de 
gør en kæmpe indsats. I 2020 har sagt goddag til et par nye ledere, og modtager 
med åbne arme flere, der har lyst. I 2020 tog vi desværre afsked med Peter Blom, han 
gjorde igennem 40 år en kæmpe forskel for spejdere og ledere. Peter blev 72 år, flere 
spejdere deltog i begravelsen og han er meget velfortjent æresmedlem i Stærkodder. 

Fonde og fremtid
Vi har været ihærdige og heldige med ansøgninger. Det betød at vi med hjælp fra 
Friluftsrådet kunne invitere til ‘Sov Ude’ med hængekøjehotel. Det gav også en 
forsidehistorie i Odderavisen og flere prøvede at sove ude for første gang. Vi får i 
løbet af 2021 fyldt vores patruljekasser med godt grej og måske går drømmen om at 
genbygge klatretårnet i opfyldelse. Juletræssalget var en succes med massiv 
forældrehjælp, det betyder alverden, for vi ønsker at holde kontingentet nede og at 
ture er tilgængelige for alle spejdere.

I Stærkodders ledergruppe og styrelse (bestyrelse red.) er vi kommet et godt stykke 
med gruppens udviklingsmål, vi arbejder videre i 2021 således at vi får skabt en 
bevidsthed om at vi er en aktiv gruppe, med glade børn og ledere. Det vil vi gøre 
gennem tydelig kommunikation, synlighed, fællesskaber og oplevelser der rykker. 
Hvilket vi ønsker at I forældre vil opleve.

Gruppens udviklingsplan 2021


