Spejderåret 2012 startede med vores årlige generalforsamling i februar, med et efterfølgende bestyrelsesmøde, hvor Jesper Jeppesen trak sig, som formand for bestyrelsen. Da der ikke umiddelbart var en ny formandskandidat, blev det besluttet at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling 11/4, hvor jeg blev valgt.
I april måned blev der i Hytten i Jyllandsgade afholdt kursusdag for gruppens ledere, seniorer og
bestyrelse. På kurset blev kalenderen for det kommende år fastlagt, desuden blev de forskellige
udvalg bemandet.
Maj måned bød på årets DIVI, denne blev afholdt på Mosbjerg Spejdercenter.
2012 bød på en alle tiders gruppesommerlejr i Lodskovvad, hvor alle gruppens afdelinger var med.
Desuden havde 2 af vores ledere valgt at deltage i 2012 lejren sammen med nogle af tropsspejderene. Begge lejre var store oplevelser for alle der deltog.
Efteråret bød på et par store opgaver, først Store Brønderslev marked og derefter Gruppeturen til
Klitten. Årets Marked blev det bedste marked for gruppen i al den tid vi har haft vores kaffetelt slået
op. Stor tak til alle der var involveret både i teltet, men også på parkeringspladsen. Gruppeturen til
Klitten havde julen, som tema, hvilket selvfølgelig blev fejret med ris a’ la mande og steg.
Til sidst vil jeg gerne takke for et rigtigt godt samarbejde i det sidste års tid. Tak for den altid gode
stemning ved vores møder, så jeg håber at de gode takter vil fortsætte i det nye år.
Mange spejderhilsner
Lisbeth
Bestyrelsesformand

Årets resultat blev på 76.456 kr. hvilket er et særdeles godt resultat. Da vi samtidig har reduceret
vor bankbeholdning med 17.000 kr. og vore tilgodehavender med 28.000 kr. er gælden reduceret
med mere end 100.000 kr.

Indtægterne var samlet set på samme niveau som sidste år i alt 315.000 kr. Kontingentindtægterne
udgør ca. 16 % af de samlede indtægter og steg med 5.000 kr. Vi kom i efteråret op på 100 medlemmer, heraf ca. 80 børn (tallet er faldet lidt siden). Kommunale tilskud udgør 58 % af indtægterne og faldt 3.500 kr. Brønderslev Marked bidrager med 26 % af indtægterne og steg med ca. 4.500
kr. og blev nok det bedste år nogensinde. Andre indtægter (primært depotsalg og annonceindtægter fra Præriehylet) bidrog med under 3 % af indtægterne, og de faldt med ca. 8.000 kr.

De samlede udgifter faldt med over 60.500 kr., hvor faldet i Bakkehyttens udgifter giver det største
bidrag med 45.500 kr., herom senere. Kontingenter til korpset og divisionen udgør 15 % af udgifterne og følger direkte antallet af medlemmer, som er svagt stigende. Udgifter til ture og lejre udgør
11 % og er på samme niveau som sidste år. Materialeomkostningernes andel er 5 % og faldt med
2.500 kr. Omkostningerne til lederuddannelse udgør 15 % og steg med 3.500 kr. Andre omkostningers andel er 10 % af de totale udgifter og faldt med 10.000 kr. Omkostningerne til Jyllandsvej
andrager 27 % og faldt 6.500. Omkostningerne til Bakkehytten udgør 16 % og faldt til under det
halve med 45.500.

Faldet i omkostningerne til Bakkehytten skyldes følgende forhold:
1. Forbruget i 2010 var dobbelt så stor pga. fejl i varmestyringen, dette gav en ekstraregning i
2011 samt øget acontorate i 2012.
2009: 15.488 kWh, 2010: 27.544 kWh, 2011: 13.466 kWh, 2012: 10.289 kWh
Simple tiltag, som at slukke på HFI-relæet uden for brugsperioder, gav besparelser i 2012.
Nedgangen fortsætter: vi får i 2013 tilbagebetalt 7.000 kr. i for meget betalt aconto.
2. Annoncering i hyttefortegnelsen.dk gav større lejeindtægter
3. Et mindre forbrug på vedligehold
Bestyrelsen planlægger etablering af luft-til-luft varmepumpe, hvilket vil kunne reducere elforbruget
til ca. det halve. Investeringen på 20-25.000 vil blive forsøgt finansieret ved fonde og kommunalt
tilskud, og vil have en tilbagebetalingstid på under tre år. En tilsvarende løsning ved Jyllandsvej vil
ikke kunne betale sig, da der her er fjernvarme.

Præriehylet er i år genopstået flottere end nogen sinde. Annonceindtægterne er faldet, da det nu
kun trykkes to gange om året, men samtidig er trykkeomkostningerne faldet til nul kr., da der er
indgået en sponsoraftale med konsulentvirksomheden Columbus, der betaler trykningen.

Regnskabet for 2012 afviger væsentligt fra det budget for 2012, der blev fremlagt ved sidste ordinære grupperådsmøde. Indtægterne var kun 5 % under budget, mens udgifterne er 29 % under
budgettet. Det merforbrug på Bakkehytten fra 2010, som påvirkede 2011 regnskabet var ikke trukket ud af budgettet.

Som nævnt er beholdningerne og tilgodehavender nedbragt med henholdsvis 17.000 kr. og 28.000
kr. Værdien af vore hytter er sat uændret. Den totale gæld er reduceret med 101.000 kr. Der var
sidste år hensat 20.000 kr. til anskaffelse af ny terrassedør til Bakkehytten, og de er brugt til formålet. Der blev sidste afsat ca. 8.159 kr. til en rejsefond, som der kan ansøges til. Formuen (egenkapitalen) er forøget med overskuddet for året.

Afventer punkt E i dagsordenen.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2013, dog med den tilføjelse, at der indføres et rykkergebyr på 50 kr., hvis der skal sendes en ekstra kontingentopkrævning. Vi vil sandsynligvis overgå
til at opkræve kontingentet via Betalingsservice, hvilket er nemmere for både gruppekassereren og
forældrene. Samtidig vil kontingentet blive delt, så det opkræves af to gange, 300 kr. per gang til
betaling 1. juni og 1. december.
Der forventes en væsentlig nedgang i primært lokaletilskud som en direkte følge af det mindre elforbrug. Øvrige indtægter forventes at være nogenlunde uændrede.
Udgifterne er konservativt skønnet, dog forventes igen faldende el-udgifter til Bakkehytten og faldende renteudgifter som følge af gældsnedskrivningen.
Der budgetteres med et overskud på 21.500 kr., der vil gå til nedskrivning af gæld.
Med venlig hilsen
Jan B. Kjeldsen
Gruppekasserer

Efter sidste års grupperådsmøde og det kaos det gav, blev John og jeg Gruppeledere, da Karen og
Peter ikke ville mere! Jeg synes, der er et godt samarbejde mellem bestyrelsen og lederne og ikke
mindst en god tone.
Det at få en frivillig forening til at fungere, er altid en udfordring. Alle er her frivilligt og vi kommer
alle med noget forskelligt. Vi er ikke så mange ledere, så dem der er, gør virkelig et stort stykke
arbejde. Som jeg ser det, er der godt gang i den i alle afdelinger. Vi har omkring 80 spejder, fra
mikro til senior. Som ledere er vi 12, plus vi får hjælp af 3 storspejdere ved de små. Det med at
finde flere ledere, bliver vigtigt fremadrettet, da nogle af seniorerne skal videre med uddannelse.
Seniorerne skal også have ros for præriehylet, som de har lavet i samarbejde med Jan. Håber de
vil forsætte og på den måde holde kontakten til gruppen. Sommerlejrene blev delt, en gruppesommerlejr i Lodskovvad og Spejdernes Lejr, hvor nogle storspejdere og seniorer deltog sammen med
Karen og Mette-Lene.
Vi har en kursusdag for bestyrelse, ledere og seniorer, i år er det 16 marts. En dag hvor i får lagt
planer for fremtiden, udvalg, årsplaner og der kommer en og gør os klogere på førstehjælp.
Med spejderhilsen
John og Torben

Hos minierne er der 16 spejdere og som ledere er der Mette-Lene, Daniel og Torben. Har sagt
farvel til Mads, der i stedet vil hjælpe i Troppen. Men har talt med en, der måske vil overtage hans
plads, hun hedder Trine, er det eneste jeg ved og kommer på torsdag.
Divisionsturneringen foregik i Mosbjerg, hvor spejderne var på løb, Tema var Robinson. I år bliver
den 3-5. maj. Midt i konfirmationerne, så hvordan det går. Er vi lidt spændt på!
Sommerlejren gik til Lodskovvad ved Råbjerg mile. En god lejr og fine aktiviteter, der handler om
beduiner og ørkentur. Minierne fik også bygget tømmerflåde og testet den i bølgen blå.
I september var vi på Sct. Georgsløb, hvor temaet var gamle dage. Håber at det tradition, vi kan
holde fast i, Sct. Georgs Gilderne har sagt, at der skal ske noget nyt.
Gruppeturen gik igen til Klitten, hvor vi julede og byggede tidsmaskine, spiste julemad og det er jo
altid godt. Tak til veteraner og bestyrelse der planlægger og ikke mindst står i køkkenet og varter
os op!
Til sidst vil jeg opfordre jer forældre til at gå ind i bestyrelsen. Vi har brug for, at I bakker op om det,
som vi går og laver. Vi er nogen der bruger mange timer på gruppens arbejde. Håber nogen vil
give en hånd med, så vi får en god bestyrelse. Plus vi skal lave nogle penge, ved Brønderslev
Marked, så økonomien også hænger sammen.
Med spejderhilsen
Torben

Der er pt. 16 mikroer – 15 drenge og 1 pige og 5 ledere.
Foråret hos Mikroerne blev brugt på forskellige spejderfærdigheder og duelighedstegnet ”kommunikation”. Vi arbejdede bl.a. med forskellige kommunikationsformer og måder at udtrykke sig på.
I maj måned havde vi 12 mikroer med på Divisionsturnering, hvor temaet var Robinson Crusoe. En
spændende tur som for en del af mikroerne var første spejderlejr.
Sommerlejeren gik til Lodskovvad i juli måned som en gruppesommerlejr med temaet Biduiner.
Her var 11 mikroer med. Mikroerne havde to overnatninger på lejren.
I August var vi på oprykningstur i Grinsted Plantage, der var arrangeret som et rollespil, hvor der
skulle kæmpes mod forskellige væsner, løses opgave og samles ledetråde. På oprykningsturen
sagde vi farvel til 9 mikroer.
Efter oprykningen legede vi Huleboere over 4 gange. Der blev lavet stenøkser, buer og pile, vi gik
på jagt med pusterør. Vi bagte fladbrød, kærnede smør, lavede suppe og stegte en hel fisk over
bål.
I starten af oktober drog 12 mikroer med på gruppetur til Hvide klit. Temaet var jul og flere af aktiviteterne var lavet så store og små spejdere var blandet. Dette gav rigtig meget tryghed for de yngste i gruppen og de store spejdere var rigtig gode til at hjælpe og ”tage sig af”.
På mikromøderne i oktober arbejde vi med duelighedstegnet ”orientering”. Vi lavede vandkompas,
lærte om verdenshjørner, retninger og signaturer. Vi afsluttede med en skattejagt efter kort.
I november arbejde vi med pionering og førstehjælp. Vi var heldige at blive inviteret på FALCK
stationen af en Mikroforælder. Her fik børn og voksne en grundig rundvisning, og vi fik set en ambulance og det udstyr der bliver brugt. Alle der havde lyst prøvede ligeledes at slukke ild med en
skumslukker.
December gik med juleaktiviter og julehygge.
Tak for et super Mikroår
Betina

Det er nu tre år siden, at Brundurs Klan blev genoprettet og omdøbt til Klan Yggdrasil. Vi er stadig
de samme fire medlemmer, Ditte, Thomas, Mads og jeg.
I foråret sidste år overtog vi ansvaret for gruppens blad, Præriehylet, som nu kun udkommer to
gange årligt, men til gengæld indeholder flere og længere artikler om, hvad afdelingerne laver. Jan
Kjeldsen har været og er en stor hjælp for os, når de sidste annoncer skal rettes til og bladet trykkes.
Vi holdt ikke nogen klansommerlejr sidste år, i stedet deltog Thomas og jeg på den fælles gruppelejr til Lodskovvad, Thomas som mikroleder og jeg som juniorleder. Det var en sjov og hyggelig
uge, hvor vi bl.a. gik 10 og 20 km. mærker med et hold seje minier og juniorer.
Vi startede op efter sommerferien mandag d. 20. august, hvor vi brugte vores første møde på at
male et stort søuhyre, som skulle bruges til oprykningsturen weekenden efter. Her stod vi alle på
forskellige poster sammen med en del af gruppens andre ledere.
I efteråret startede vi også op på et pionerprojekt, som desværre ikke blev fuldført, da vi pga. bl.a.
sygdom og skolearbejde blev nødt til at aflyse en del af vores møder. Vi fandt dog tid til at lave
endnu et Præriehyl, fyldt med artikler om efterårets mange aktiviteter i gruppen.
D. 24. november holdt vi vores traditionelle julefrokost her i hytten. Som sædvanlig var det en hyggelig aften med god julemad, snak og spil.
Hele december aflyste vi vores møder, da Ditte og jeg skrev SRP (Studieretningsprojekt) som er
en stor og meget vigtig aflevering man skriver i 3.g.
I januar startede vi så op igen, men blev enige om, at vi ikke længere vil holde faste møder, hver
mandag, men i stedet aftale forskellige aktiviteter og så mødes om dem. Dette skyldes, at vi det
seneste år har erfaret, at vi ofte har svært ved at komme alle fire til møderne, da lektier, afleveringer og arbejde tager rigtig meget af vores tid. Samtidig har vi svært ved at finde tid og motivation til
at planlægge indholdsrige møder, da vi alle fire er eller har været ledere ved hhv. mikro, mini og
juniorgrenen.
Den sidste weekend i januar deltog vi på natløbet Wasa Wasa. Det gik rigtig godt. Det var Ditte,
Thomas og jeg, der var af sted, sammen med vores ven Alexander, som ”var spejder for en weekend”. Løbet foregik i Rold Skov og handlede om, at vi skulle bygge en cykel – så det var godt, at vi

havde to HTX-elever med! Vi endte på en 6. plads ud af 11 hold, hvilket vi er godt tilfreds med,
især fordi der kun var 30 point imellem os og 3. pladsen.
Vi har endnu ikke så mange planer for det næste halve år. Det ligger dog fast, at vi laver det 3.
Præriehyl, som er planlagt til at udkomme i midten af maj.
Derudover har vi talt om at tage til Norge i Kristi Himmelfartsferien, men overvejer også at tage til
Norge i sommerferien, evt. sammen med troppen. Dog ikke Stavanger 2013, men en lejr, som vi
selv planlægger og bestemmer over. Hvilken en af delene det bliver, har vi endnu ikke besluttet.
Til sommer bliver både Ditte, Thomas og jeg studenter, og derfor regner vi ikke med at få så meget
tid til spejderarbejde fra maj og frem til sommerferien. Af samme grund bliver dette højst sandsynligt også vores sidste halve år som klan og aktive medlemmer af gruppen. Hvad der sker med Klan
Yggdrasil efter sommerferien afhænger derfor i høj grad af, om der kommer nye friske kræfter til
fra troppen eller ej.
Med spejderhilsen
Signe

