
 

Formandens beretning 

Spejderåret 2013 startede med vores årlige generalforsamling i februar. 

I marts 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. Falckredder Bjarne Andersen var blevet inviteret til at fortælle lidt om hans arbejde, samt 

undervise lidt i førstehjælp. Det var en rigtig god dag, hvor alle hyggede sig. 

Maj måned bød på årets Divi, denne blev afholdt på Mosbjerg Spejdercenter. 

2013 bød på en alletiders gruppesommerlejr til Lyngperlen, hvor alle gruppens afdelinger var med. Desuden 

havde Trop og Seniorer arrangeret en fælles tur til Norge. 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. 

Jeg vil gerne rette en stor tak til alle der hjalp både i teltet, med at servere kaffe og kage, og til alle dem der 

bagte kager. Jeg tror aldrig, at vi har solgt så meget hjemme bagt kage før. Også en stor tak til alle spejder 

og ledere der tog en tørn på parkeringspladsen.  

Temaet for årets Gruppetur var ”Tilbage til det gamle spejderarbejde”, og det indebar mad over bål. 

I september blev årets Sct. Georgs løb, traditionen tro, afholdt i Grindsted plantage. Det blev ikke til de 

store placeringer for vores spejdere, men alle havde en god og oplevelsesrig dag. 

I efteråret blev det også til en arbejdsdag i Bakkehytten, hvor vi fik lavet en del af de fejl og mangler der var. 

Brændet skuret fik også indhold igen. Tak til jer forældre og spejder der mødte op og gav en hånd med. 

Til sidst vil jeg gerne takke for et rigtigt godt samarbejde i det sidste års tid til alle de fantastiske ledere vi 

har, men også til jer forældre der stiller op, når vi har brug for at gøre noget for vores børn. Det er rart, at 

se at så mange forskellige vil give en hånd med, hvad enten det er til markedet, arbejdsdag, køre til ture, 

bage osv. TAK       

Med spejderhilsen 

Lisbeth Thastum  



 
Kassererens beretning 2013 

Resultat 
Årets resultat blev et underskud på 34.434 kr. hvilket er et utilfredsstillende resultat. Nedgangen skyldes for 

en stor del, at det kommunale lokaletilskud for 2012 blev vurderet 31.646 kr. for højt i 2012. Dette fejlskøn 

er tilbageført i 2013 regnskabet. Det er dog lykkedes os at reducere vor vore tilgodehavender med 36.000 

kr. og vor gæld er reduceret med 5.000 kr. 

Indtægter 
Indtægterne var samlet 208.000 kr. over 100.000 mindre end 2012, hvilket som nævnt dels skyldes lavere 

lokaletilskud, men også de øvrige kommunale tilskud var lavere som følge af lavere tilskudsberettigede 

omkostninger i 2012. Kontingentindtægterne udgør ca. 24 % af de samlede indtægter. Vi har nu 99 

medlemmer, heraf 87 børn. Kommunale tilskud udgør 42 % af indtægterne og faldt 97.000 kr. hvoraf 

fejlskønnet tæller dobbelt. Brønderslev Marked bidrager med 30 % af indtægterne og faldt med ca. 8.500 

kr. Andre indtægter (primært depotsalg og annonceindtægter fra Præriehylet) bidrog med 4 % er på 

samme niveau som sidste år. 

Udgifter 
De samlede udgifter steg med over 3.500 kr. eller 1,5 % til 242.200 kr. Kontingenter til korpset og divisionen 

udgør 14 % af udgifterne. Udgifter til ture og lejre udgør 10 % og er lidt lavere end sidste år. 

Materialeomkostningernes andel er 5 % og er uændret. Omkostningerne til lederuddannelse udgør 7 % og 

faldt til under det halve. Andre omkostningers andel er 15 % af de totale udgifter og steg med 13.000 kr. 

Omkostningerne til Jyllandsvej andrager 32 % og steg med 14.000. Omkostningerne til Bakkehytten udgør 

18 % og steg med 3.500. 

Bakkehytten 
Der er etablering af luft-til-luft varmepumpe, hvilket vil kunne reducere elforbruget væsentlig. 

Investeringen blev finansieret af Sparekassen Vendsyssels fond. 

Balancen 31. december 2013 
Beholdningerne og tilgodehavender er nedbragt med henholdsvis 4.500 kr. og 36.000 kr. Værdien af vore 

hytter er sat uændret. Den totale gæld er reduceret med 5.000 kr. Der er afsat 8.159 kr. til en rejsefond, 

som der kan ansøges til. Formuen (egenkapitalen) er reduceret med underskuddet for året. 

Budget 2014 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2014. Vi er overgået til at opkræve kontingentet via 

Betalingsservice, hvilket giver et bedre styring af restancer. 

Der budgetteres med et overskud på 2.800 kr., der vil gå til nedskrivning af gæld. 

Jan B. Kjeldsen 

Gruppekasserer 



 
Gruppeledernes beretning 

Brundurs Gruppe er inde i en positiv udvikling, og vi en nu ca. 85 spejdere, 6-7 voksne ledere og lige så 

mange unge ledere. Heldigvis er der rigtig mange spejdere, som gerne vil være hjælpeledere, og det skal vi 

være stolte af. Det er svært at tiltrække voksne ledere, og flere af lederne er i øjeblikket beskæftiget i to 

afdelinger. 

Vi havde den 28. maj sidste år besøg af DDS udviklingskonsulent Leon Träger, som havde et godt oplæg 

med gode ideer til at skaffe flere daglige ledere og assistenter. Vi mangler nok at gøre det mere konkret, 

hvad vi præcist vil gøre, og det bliver et af emnerne på kursusdagen. 

Torben fik sidste forår kommunens fritidspris for hans store og mangeårige arbejde i Brundurs Gruppe. En 

flot anerkendelse som 12 ledere og bestyrelsesmedlemmer var med til i Dronninglund Golfklub. Senere var 

der fælles aftensmad i Jyllandsgade. Flot arrangeret af Lisbeth og Jan. 

Vi har her i efteråret deltaget i Projekt Frivillig, som går ud på at tilbyde elever fra ungdomsuddannelserne 

frivilligt arbejde. Der var en del foreninger til fællestime på Brønderslev Gymnasium den 29. november. 

Desværre var det småt med interessen fra eleverne bagefter, så det er nok ikke den vej vi skal gå, for at 

skaffe flere ledere. 

Spejdersamvirket har deltaget i et temamøde om skolereformen, hvor vi sammen med de øvrige frivillige 

foreninger skulle snakke om, hvordan vi evt. kunne bidrage til skolereformen. Spejderkorpsene har svært 

ved at deltage i skoletiden, men der var dog nogle gode ideer til et styrket samarbejde mellem skolen og 

foreningerne.  

Der er i Brundurs Gruppe en meget engageret stemning blandt ledere, spejdere og forældre, som vi skal 

holde fast i. Stor tak til alle jer, som yder en formidabel indsats gennem hele spejderåret. 

Med Spejderhilsen 

John og Torben   



 
Beretning Mikro 

Siden generalforsamlingen i februar 2013 har vi arbejdet med forskellige spejderfærdigheder og vi tog det 

sidste duelighedstegn inden sommerferien – natur. 

I maj deltog vi i Divisionsturnering i Mosbjerg – her havde vi 11 mikroer med. Temaet var Ønskeøen. 

I sommerferien havde vi 10 mikroer med på sommerlejr til Lyngperlen hvor der blev arbejdet med rollespil. 

Sommerlejren for mikroerne var fra søndag til tirsdag. Det var en rigtig god tur og tydeligt at de mindste 

spejdere får rigtig meget ud af at være tæt på de større spejdere. 

I august havde vi den årlige oprykning i Grinsted plantage. Efter oprykningen fik vi rigtig mange nye 

mikrospejdere. Der er pt. 24 mikro spejdere og vi er 6 ledere. Antallet af børn har været stabilt siden 

sommerferien og de børn der er indmeldt kommer stort set hver gang. 

Efter oprykningsturen i august måned arbejdede vi med temaet tidsmaskinen, hvor vi bl.a. besøgte 

Bondestenalderen og Jægertiden. Vi fik lavet forskelligt bålmad, våben og smykker. 

I september deltog Brundurs gruppe med 2 patruljer i Sct. Georgsløbet i Grinsted plantage. Temaet var Orla 

Frøsnapper. Det var et super godt arrangement, og børnene levede sig ind i historierne, som de kendte ret 

godt. 

I oktober deltog 15 mikroer i gruppeturen, som vanligt gik til klitten ved Sæby. Det var en rigtig god tur, 

hvor temaet var spejder som i gamle dage. 

I efteråret startede vi på årets første duelighedstegn som var leg, sang og drama. Vi opførte skuespil, lærte 

bålsange og råb og forskellige lege.  

I december var vi på Nissebanden løb, og så brugte vi et par gange på at bage og gøre klar til en hyggelig 

juleafslutning, hvor vi havde pakkespil. 

Hele efteråret samlede vi mælkekartoner og efter jul byggede vi to fort og lavede kæmpe en sneboldkamp. 

I februar er vi startet op på det andet duelighedstegn – kultur og samfund. Vi har arbejdet med ”kend din 

by” og vi har haft to landetemaer – Kina og Australien. 

Mikrolederne  



 
Beretning fra minierne 

Hos minierne er der 18 spejder, og som ledere har vi fået to nye Jørgen og Jacob, som er kommet i stedet 

for Mads og Mette-Lene. Mette-Lene har fået nyt arbejde i Grindsted. Og Mads vil passe sine skole. Måske 

også for det er krævende når spejderne ikke er så gode til at høre efter!  

Det var sådan at jeg stod alene med flokken, og derfor indkaldte jeg til forældremøde. Her var der kun fire 

af spejdernes forældre der mødte op. Heldigvis var der to mere der tilbød deres hjælp. Men vi er stadig 

brug for få voksne ledere, heldigvis har vi hjælp fra tropsspejderne. Det kan dog ikke hos minierne, da 

troppen har møde samtidig. Derfor har vi talt om at flytte mødet til om tirsdagen. Så det er ikke utænkeligt 

at vi flytter mødet efter sommerferien. 

Divisionsturneringen foregik i Mosbjerg hvor spejderne var på løb Tema Peter Pan og Ønskeøen. Igen i år 

bliver det midt i konfirmationerne, så hvordan det går, er vi lidt spændt på! Men som noget nyt skal vi år 

holde divisionstunering til Thorup Hede, hvilket et godt område og fint spejdercenter. 

Sommerlejren gik til Lyngperlen. En god lejr og fine aktiviteter, der handlede om rollespil. Der blev lavet 

sværd til rollespil, der var gang i rigtig at smede og mange andre aktiviteter. Selve rollespillet gik de meget 

op i. Her var det nogle af spejderne, der i forvejen kendte til rollespil, der styrede slagets gang. Og det gik 

rigtig godt! 

I september var vi på Sct. Georgsløbet, hvor temaet var Erik Lund Kirkegaard. Håber at det er en tradition, vi 

kan holde fast i. Sct. Georgsgildet mangler også folk. 

Gruppeturen gik igen til Klitten. Her lavede vi bålmad sammen med mikroerne, mens de store byggede 

lejrpladser. Vi var også på stranden for at samle muslinger. Der blev brugt til billeder, som nu hænger i 

Bakkehytten. Og tak til Veteraner og bestyrelse der planlagde og ikke mindst stod i køkkenet og beværter 

os! 

Til sidst vil jeg opfordre jer forældre til at gå ind i bestyrelsen. Vi brug for, at I bakker op om det vi går og 

laver. Vi er nogen, der bruger mange timer på gruppens arbejde. Jeg 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 Spejder Hilsen 

Torben 

  



 
Beretning for Junior 

Det har som sædvanligt været et godt og spændende år med mange gode oplevelser, både til de ugentlige 

møder og på vores fælles ture.  

I foråret har vi traditionen tro arbejdet med de almindelige spejderfærdigheder som madlavning på bål og 

Trangia, pioner og kort og kompas.  

Først i marts, mens der stadig var bidende frost, deltog vi på Vinterhejk i Klokkerholm. Det er et natløb for 

alle kommunens ungdomskorps og et arrangement, der var tradition for i den gamle Dronninglund 

kommune. Vi havde to hold med, der havde en god oplevelse, men også fandt ud af hvor mørkt og koldt, 

der kan være i marts. 

Midt i maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Det var Ønskeøen, der var temaet, så 

der var mange spændende poster.  

I starten af juni var vi på vores årlige ”Spejd er sejt” tur i Hellum. Her lavede vi bivuakker, som vi sov i. Vi 

lavede alt vores mad over bål og fik både lavet røræg med skvalderkål og bøgebladssalat.  

Vi var i kejsers Changs dynasti, så vi skulle både oplæres i krigskunst, teknisk snilde og kreative kunstner. Så 

vi øvede hurtighed på Tarzanstien, opmålte olieboringer og lavede rispapirlamper og mosaikker af farvede 

ris. Om aftenen kom der nogle storspejdere og lavede et smuglerløb oppe i skoven. Det var en rigtig god 

tur.  

I juli deltog 12 juniorer, sammen med mikro, minier og trop, i gruppesommerlejren i Lyngperlen. Det var en 

spændende lejr med rollespil, 20 km mærke og en god dagstur til Bangsbofortet. En rigtig god lejr.   

Det var også her vi tog afsked med Ditte og Signe som ledere. Vi havde lavet to spejder-hoptimister med 

fuld lejrudrustning til dem som afskedsgave. Det blev de meget glade for og vi fik sagt pænt tak for det 

store arbejde, de har lagt i ved junior i mange år. Vi ønsker dem alt godt fremover og håber vi ser dem til 

nogle arrangementer i gruppen.  

I august var der oprykning, så vi sendte en stor flok op i troppen og fik nye juniorer op. Vi brugte som 

sædvanligt tid på at få styr på sikkerhedsmærker og danne nye patruljer.  

Her var vi også så heldige at vi fik nye ledere. Torben har lovet at være leder ved junior og Lærke, Christian 

og Mathias fra troppen meldte sig som nye ”unge ledere”. Det er vi rigtig glade for.  

I september deltog vi i det årlige Sct. Georgsløb. Her fik Hjorten en flot 2. plads - tillykke til dem.  

I oktober deltog vi i gruppeturen i Klitten. Det var en rigtig god tur, hvor vi blev sat på hold med 

tropspatruljerne. Det var rigtig sjovt at lave lejrpladser sammen med dem.  

Om aftenen fik vi heldigvis lov at være lidt med til tævemanøvre. Vi havde vores egen bane lige ved siden 

af, hvor vi havde smuglerjagt sammen med et hold af storspejdere. Det var meget sjovere end refleksløb… 



 
 

I november var vi på tur til Bakkehytten. Vi havde arbejdet med duelighedstegnet ”Håndværker”. Så vi 

støbte tin, gik tur, støbte lys og lavede juledekorationer. Der var også nogle storspejdere med så om 

aftenen havde vi et lille smuglerløb.  

Før jul forberedte vi som sædvanlig vores julefest med at bage og lave knas.  

Efter en velfortjent juleferie har vi brugt vinteren på at tage duelighedstegnet ”Klar dig selv”. Her har vi lært 

at pakke rygsæk, bruge rejseplanen, finde opskrifter og meget andet.  

I februar var vi på vintertur til Spejderhuset i Hirtshals, hvor vi afsluttede vores duelighedstegn. Vi var oppe 

i fyret, gik tur på stranden, hvor vi så et dødt marsvin, som vi skar op og undersøgte, samlede ting til 

stenfigurer og meget andet.  Storspejderne var også med på tur, så om aftenen havde vi en stor 

smuglerjagt.  

Vi har en flok glade, søde og ivrige børn, der stort set kommer hver gang. De tager godt imod de ting vi 

tilbyder og engagerer sig i de forskellige aktiviteter, vi laver. Det er dejligt, at der er så mange med, når vi 

tager på ture. Det er der, man lærer hinanden at kende og der man har mere tid til de forskellige ting.  

Tak for et godt forældresamarbejde. Både når der er brug for hjælp på Brønderslev Marked og i det daglige 

arbejde.  

Spejderhilsen  

Christian, Lærke, Mathias, Torben og Mette 

  



 
Beretning for Troppen 

Det har været et spændende og udfordrende år med mange gode oplevelser.  

Året startede traditionen tro med kollektivuge. Alle spejderne boede i hytten i en uge og sørgede for det 

hele selv. Det er en stor oplevelse og en stor del af det at ”være i troppen”.  

I påsken var 12 af spejderne på patruljekursus på Spejdercenter Forlev. Det var en stor udfordring, da der 

var sne og frost døgnet rundt. Det stiller store krav til udstyr, samarbejde og kurset. Vi synes ikke at Forlev 

levede op til deres ansvar i forhold til det hårde vejr. Det viste sig også at storspejderne ikke helt havde de 

færdigheder og erfaringer som var nødvendige. Så det var en meget hård tur. Det var imponerende at de 

fleste gennemførte.  

Efterfølgende har bestyrelsen og lederne besluttet, at vi ikke anbefaler at tage på påskekurser på Forlev. Vi 

vil ikke forbyde det, men gøre klart, at man skal kunne klare mange ting selv for at få en god oplevelse.  

Da vi mødtes efter kurset brugte vi meget lang tid på at snakke om hvad der var sket på kurset og hvad vi 

skal lære af det. Hver enkelt spejder skulle tage stilling til om de vil være med til at lære noget og forberede 

sig på at kunne deltage i kurser og ture eller om man bare vil hygge og snakke til spejder. Det var en stor 

glæde for os at langt de fleste valgte at vi sammen må lære noget så vi kan få gode oplevelser og erfaringer 

af at tage på ture og kurser.  

Så nu har vi indført ”spejderturnering” og holder stadig kampen om Jakob eller Doris som det nye trofæ 

hedder. Det har givet en helt ny og glad stemning i troppen, der er meget inspirerende og motiverende for 

os alle.  

Så det besluttede vi at fejre med en særlig tur i juni. De patruljer, der ville, byggede tømmerflåder til en tur 

på Uggerby Å og de andre deltog i kano. Det var en stor glæde for os alle at sætte tre flotte tømmerflåder i 

vandet i Sindal og sejle til Mosbjerg. Vi havde en rigtig god tur der tydeligt viste at troppen har taget en 

vigtig beslutning om at være aktive spejdere.  

I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Den faldt sammen med den store 

konfirmationsweekend, så vi havde kun tre storspejdere med, men de gjorde det rigtig godt. Så Viben vandt 

en flot 2. plads – tillykke til dem.  

I juli var Troppen med på gruppesommerlejren i Lyngperlen. Her forberedte vi et stort rollespil som 

tropsspejderne sammen med nogle af juniorerne stod for. Det gik utrolig godt og var en stor oplevelse for 

hele gruppen. Vi var på en lille hejk for os selv rundt i Frederikshavn. Vi var på Palmestranden, Krudttårnet 

og blev optaget til Ramasjang. Det var en rigtig god lejr.  

Senere i juli havde Troppen sin egen sommerlejr sammen med Klan Yggdrasil. Vi var I Norge. Vi fik utrolig 

god hjælp af spejderne i Larvik med indkvartering, da vi kom til Norge og igen inden vi skulle hjem. Vi var i 

Rjukan og havde lånt de lokale spejderes hytte i byen og på fjeldet. Vi så Tungtvandsmuseet, kørte med 



 
Krossobanen, var på tur i fjeldet og sluttede af med en tur på Gaustatoppen. Det var en fantastisk tur og et 

håndfast eksempel på at spejdere hjælper hinanden.  

I august var der oprykning, og vi sagde farvel til 2 spejdere. Vi fik en stor flok juniorer op, så vi fortsat har 

fem patruljer i Troppen. Vi har i år igen mere sat dem sammen efter interesser end efter alder.  

I oktober deltog vi i Gruppeturen. Fredag var Troppen alene og var på et lille ”løb”. Det stod ned i stænger 

så vi havde baser under halvtaget. Det var rigtig hyggeligt. Da alle de andre kom om lørdagen var der 

basisspejder. Hver patrulje fik et par juniorer med. Hver patrulje lavede en lejrplads. De blev meget gode og 

der var stor kreativitet. Det var en god tur med gode udfordringer og oplevelser og den sædvanlige 

tævemanøvre.  

I efterårsferien deltog en af spejderne på korpsets PLan kurser. De er altid gode, så han kom hjem med 

masser af energi og inspiration. Det er dejligt, når folk vil af sted på kurser.  

I efteråret har vi haft opgaver og patruljerne har også selv stået for programmet. Vi har aftalt at hver 

patrulje på skift skal lave et løb for alle de andre patruljer. Det har virket godt og folk deltager med liv og 

sjæl.  

Vi arrangerer ”Kampen om Jakob” den sidste gang hver måned. Det går alle patruljerne meget op i.  

I november havde vi PL-PA tur i Bakkehytten. Her fik vi snakket om mange ting og fik gode ideer til det 

kommende arbejde.  

I december aflyste vi en planlagt juletur da der var for få tilmeldte. I stedet aftalte vi at lave det til en 

nytårstur i januar i stedet for.  

Så i januar var vi på tur til Bakkehytten. Her lavede vi forskellige indendørs aktiviteter, da der var silende 

regn stort set hele tiden. Vi forberedte en stor nytårsgallafest og lavede hatte, pyntede bordet og lavede 

underholdning. Det var en rigtig god tur.  

I februar havde juniorerne lejet en hytte i Hirtshals. For at få fuld udnyttelse af hytten og lederkræfterne 

tog troppen også med. Vi brugte dagen på poster rundt i Hirtshals hvor vi så på byen, var rundt på havnen 

og langs stranden, hvor vi samlede ting til en skulptur eller stenfigurer. Om aftenen lavede vi et smuglerløb 

for alle. Det var en god ide at være af sted sammen med juniorerne og alle havde en god tur.  

Det er nogle søde børn, der er i Troppen. De kommer stort set hver gang, og det er vigtigt for 

sammenholdet i patruljerne. Hvis der mangler for mange, bliver man for få til, at det kan fungere.  

Det er spændende og udfordrende at være i Troppen og det udvikler sig hele tiden – både for børnene og 

for os.  

Spejderhilsen  

Carsten, John og Mette 


