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Året 2019 i DDS Bagsværd har været et begivenhedsrigt år med masser af spændende 
spejderaktiviteter og et år i bestyrelsen med mange interessante emner. Vi har i 2019 
arbejdet efter en udviklingsplan, som bl.a. har fokuseret på flere frivillige forældre, stabile og 
mange ledere og øget turdeltagelse. Vi er ikke nået i mål med alle punkter i 
udviklingsplanen, og derfor vil nogle af punkterne være at finde i udviklingsplanen for 2020. 
Nogle af resultaterne af arbejdet med udviklingsplanen fremgår af følgende: 
 
Flere med på tur  
Bestyrelsen har gennem flere år haft fokus på, at flere af spejderne skulle deltage i ture, da 
det er ledernes og bestyrelsens opfattelse, at det er på turene at spejderarbejdet bedst 
folder sig ud.  
Derfor har bestyrelsen også med tilfredshed noteret sig, at ca. 75% af spejderne deltog i 
juleturen i starten af december. Det har dog ikke helt været det generelle billede, og vi 
analyserer løbende på, hvad der er afgør, om der bliver en høj eller vigende turdeltagelse.  
Vi holder fortsat fokus på området og tror på, at den positive udvikling fortsætter.  
 
Frivillige - hjælp til spejderarbejdet 
Det har været bestyrelsen mål - og er det fortsat - at engagere forældrene yderligere i 
støttende aktiviteter omkring spejderarbejdet. Derfor har der også været forældre med i 
køkkenet på jule- og gruppeturen, ligesom det er forældre der står for rengøring af Sambo, 
vaskning af viskestykker og håndklæder. 
Generelt er det bestyrelsen mål, at forældrene skal klare så meget af det praktiske arbejde 
omkring spejderarbejdet som muligt, så lederne kan koncentrere sig om spejderarbejdet.  
 
Sambo 
Bestyrelsen har også haft fokus på den løbende vedligeholdelse af og omkring Sambo. Der 
var mange deltagere i Operations Efterårsstorm i oktober måned, hvor der er blev beskåret, 
og klippet ned. Tak til alle forældre der deltog.  
Indendørs har vores Hytteboss Uffe stået for renovation af gangen og slibning og lakering af 
gulvet i Sambo. Det er med til at løfte indtrykket af Sambo, som der dog fortsat er behov for 
løbende vedligeholdelse. Vi arbejder i bestyrelsen med, hvordan vi kan organiserer os, så 
vedligeholdelsen får en løbende opmærksomhed. 
Rengøringsturnusen blandt forældrene fungerer rimeligt, men det kræver, at forældrene 
bliver mindet om den, hvis der skal gøres rent en gang om måneden.  
 
Gode spejder aktiviteter 
Bestyrelsen har også noteret sig, at de fælles gruppespejderaktiviteter udvikler sig i en 
positiv retning. Gruppeturen i marts var en stor succes, og det samme kan man sige om 
juleturen for mikro, mini og junior. Troppen var på deres egen tur tæt på.  
Henover sommeren var de fleste grene også på sommerlejr, og alle grene melder om gode 
ture.  
En forudsætning for et godt spejderarbejde er gode og mange ledere. Derfor har det været - 
og er det fortsat - en løbende opgave at rekrutterer ledere til de forskellige grene. Det giver 
lederne en tryghed og et sammenhold, at man er mange om at løfte opgaven.  



 
Ventelister i de mindre grene 
Vi har i bestyrelsen drøftet hvad vi kan gøre for de børn, der står på venteliste i nogen grene 
til at blive spejdere, primært i minigrenen. Derfor blev der sat et større undersøgelsesarbejde 
i gang, for at forstå hvad andre grupper har gjort og har af erfaringer, da de voksede. Nogle 
grupper opretter meget store grene, andre har flere spor / ekstra grene for samme 
aldersgruppe med forskellige mødedage. I alle tilfælde afhænger markant flere spejdere i en 
aldersgruppe af at skaffe nogle flere erfarne ledere og assistenter der kan løfte opgaven, 
nogen flere lederressourcer hos gruppelederne, og Sambos og grundens begrænsede 
rammer er dertil også en udfordring - ellers går vi på kompromis med kvaliteten af 
spejderarbejdet. Foreløbig er det derfor ikke realistisk at tage mange flere spejdere ind i 
grenene.  
 
Økonomi 
Økonomien i Bagsværd gruppe er fortsat god. Gruppen kom ud med et overskud i 2019 på 
ca. 45.000 kr. Det skyldes bl.a. nogle efterbetalinger i forhold til den byggeaktivitet, som har 
været i området, og hvor firmaet har trukket vand og el fra Sambo, og der er kommet flere 
medlemmer. på udgiftssiden er der løbende vedligeholdelser på Sambo, som koster nogle 
penge. Især omkring el, har der været nogle ting der skulle fejlsøges og udbedres - så lyset 
udendørs virker. 
Det er bestyrelsen ambition fortsat at have en god økonomi, men også at bruge de penge 
der er afsat til spejderarbejdet.  
 
2020 
Vi ser frem mod et spændende 2020.  
I bestyrelsen søger vi en ny kasserer, som kan støtte og hjælpe vores administrator i 
arbejdet med gruppens finanser.  
Derudover vil vi meget gerne have en næstformand, som kan koordinere det praktiske 
arbejde omkring Sambo med gruppeledere og formand.  
Bestyrelsen er også igang med at planlægge forårsstormen og efterårsstormen, og arbejder 
med hvordan vi kan øge forældredeltagelsen. Det er vigtigt, at så mange forældre som 
muligt deltager, så vi kan nå et stykke på de to formiddage.  
Vi ser også frem mod en spændende gruppersommerlejr i uge 28 til Bornholm. Forældre 
opfordres til at melde sig til at deltage som praktiske hjælpere i turen.  
Bestyrelsen bakker op om en øget gruppeaktivitet og inddragelse af forældre omkring praktik 
arbejde, da det er med til at styrke fællesskabsfølelsen i gruppen.  
 
Til slut vil bestyrelsen gerne takke alle ledere i DDS Bagsværd gruppe for deres store 
arbejde med spejderne. I gør en stor forskel for rigtig mange børn og unge.  
 
På vegne af bestyrelsen i DDS Bagsværd  
Jonas Fisker, formand for bestyrelsen 
 


