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Bestyrelsens beretning for 2020 
 
Kære spejdere, forældre, ledere, gruppeassistenter og andre med interesse for 1. Helsingør Gruppe 
 
Endnu et godt år ligger bag os – et år som for Os alle gik meget anderledes end vi havde planlagt og håbet.  
 
Bestyrelsens fokus i 2020 har grundet de lange perioder med nedlukning, og begrænsningerne i hvor mange 
vi har måtte samles, været på driften samt at støtte op om lederne i deres forsøg på at iværksætte aktiviteter 
– fysisk eller onlinespejd, et begreb vi ikke havde troet vi havde brug for. 
 
I bestyrelsen har vi kunne mærke at det har været vanskeligt at holde dampen oppe, og vi har desværre også 
taget afsked med et par bestyrelsesmedlemmer i årets løb. Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at takke 
alle for deres indsats – både dem der måtte kaste håndklædet i ringen, men særligt jer der holdt ud. Uden 
de aktive kræfter i og omkring bestyrelsen, ville vi ikke kunne skabe rammerne om det det virkelig handler 
om, at lave gode spejderaktiviteter for alle vores fantastiske børn og unge.  
 
Økonomi  
Gruppen har fortsat en sund økonomi, der finansierer alt fra det daglige spejderarbejde, ture, lejre, indkøb 
af grej til vedligeholdelse af hytten. Et år med Corona har dog gjort at vi ikke har kunne afholde de aktiviteter 
vi havde planlagt, ikke kunne sende ledere på kurser mm. 
 
Bestyrelsen har derfor haft særligt fokus på at det overskud vi har generet i 2020 skal kanaliseres tilbage til 
spejderne på tværs af grenene i form af større tilskud til ture, lejre, særlige aktiviteter, indkøb af nye telte 
mm. samt en større hensættelse til den store landsdækkende sommerlejr i 2022 således at 
deltagerbetalingen kan holdes nede. 
 
2021 
I bestyrelsen glæder vi os til at komme i gang med spejderaktiviteter, ture og lejre som vi kender det. Det 
kræver at vi også i bestyrelsen kommer tilbage til de fysiske bestyrelsesmøder hvor vi sammen kan sikre 
fundamentet for gruppens drift og udvikling. Vi får derfor brug for flere nye kræfter hvilket vil være et 
hovedfokus i månederne der kommer. 
 
 
Med spejderhilsen 
Thomas Hastrup-Leth 
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