Formandens beretning
Spejderåret 2014 begyndte med vi havde grupperådsmøde i februar, hvor vi var så heldige, at få nogle
nye/flere forældre i bestyrelsen, hvilket jo var rigtig dejligt. I marts afholdte gruppen det årlige
gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde blandt andet
årskalderen, udvalg og gruppens udviklingsplan. En gå tur til lokalt historisk arkiv blev der også tid til,
hvilket faktisk var meget spændende. Ud over at de forskellige afdelinger har været på div. ture, har der
også i gruppen været afholdt fælles sommerlejr og oprykning.
I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev marked. Markedet i
2014 gav desværre ikke helt det økonomiske overskud, som vi havde håbet på, men det dårlige vejr der
ramte Brønderslev denne weekend, kunne vi jo desværre ikke gøre noget ved. Heldigvis var rigtig mange
mennesker igen villige til at sætte teltet op og ned, bage kager til ”teltet” og passe en vagt eller to, hvilket
jo er grunden til, at vi kan bevare kaffe/kage teltet på markedet. Og det skal jo ikke være en hemmelighed
at uden markedet så Brundurs Gruppes økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for det.
Jeg håber, at vi også til næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper
i flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er det Brundurs
gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge.
Gruppen har også været på den årlige gruppetur til klitten. Årets emne gik verden rundt med en flyver som
spejderne selv lavede, inden de kunne tage rundt til forskellige lande og lave aktiviteter, som altid en
hyggelig tur for både børn og voksne. Det er den eneste tur hvor spejderne har et madhold med, der laver
alt deres mad og serverer det for dem og klarer opvasken, hvilket de sætter meget pris på.
Og så kommer mit spørgsmål: hvis der skulle være nogle der har lyst til, at være på det fantastiske madhold
hører jeg rigtig gerne fra jer. Det er en ”hård” weekend, men der er bestemt også tid til hygge og sjov. Og
man behøver ikke en kokke uddannelse el lign. for at være med, bare man har lyst.
Jeg skal lige fortælle, at vi i år (2015) skal på gruppetur til Møllegården, der ligger ved Voerså.
En lørdag i november var vi en flok på ca. 10-12 spejdere, ledere og forældre fra bestyrelsen, der brugte en
hel lørdag på at få ryddet op og sorteret i hytten i Jyllandsgade. Det har gjort, at der er blevet mere plads og
at det i dagligdagen er nemmere at finde ting. Samtidigt er det blevet en kende mere hyggeligt, at bevæge
sig rundt i hytten.
Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt frivilligt for vores
børn. Jeg vil også gerne takke alle forældre i bestyrelsen for godt samarbejde og til slut tak til alle jer
forældre der slutter op om gruppen, når vi har brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture, eller en
ekstra hånd i Bakkehytten mm. TAK!
Med venlige spejderhilsner
Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand

Kassererens beretning 2014
Resultat
Årets resultat blev et overskud på 4.372 kr. hvilket er et acceptabelt resultat. Det er lykkedes os at reducere
vore tilgodehavender med 19.000 kr. og gælden med 18.000 kr.

Indtægter
Indtægterne var samlet 190.000 kr., 17.000 mindre end 2013, hvilket bl.a. skyldes nedgang i
kontingentindtægter og et dårligere resultat fra Brønderslev Marked. Kontingentindtægterne udgør ca. 23
% af de samlede indtægter. Vi har nu 85 medlemmer, heraf 70 børn, en nedgang på 15 i forhold til sidste år.
Kommunale tilskud udgør 49 % af indtægterne. Brønderslev Marked bidrager med 28 % af indtægterne og
faldt med ca. 10.000 kr. Andre indtægter (primært depotsalg og annonceindtægter fra Præriehylet) bidrog
under 1.000 kr., et fald på næste 8.000 kr.

Udgifter
De samlede udgifter faldt med 56.000 kr. eller 23 % til 186.000 kr. Kontingenter til korpset og divisionen
udgør 19 % af udgifterne. Udgifter til ture og lejre udgør 7 % og er næsten halveret i forhold til sidste år.
Materialeomkostningernes andel er 7 % og er stort set uændret. Omkostningerne til lederuddannelse
udgør 4 % og faldt til under det halve. Andre omkostningers andel er 15 % af de totale udgifter.
Omkostningerne til Jyllandsvej andrager 40 % af de totale omkostninger.

Bakkehytten
Omkostningerne til Bakkehytten udgør 8 % af udgifterne og faldt med 27.000. Dette skyldes stigendende
lejeindtægter og faldende elforbrug.
Der er etableret luft-til-luft varmepumpe, hvilket har reduceret elforbruget med 40 %. Samtidig er lejere
begyndt at betale for elforbruget.

Balancen 31. december 2014
Beholdningerne og tilgodehavender er nedbragt med 13.000 kr. Værdien af vore hytter er sat uændret. Den
totale gæld er reduceret med 18.000 kr. Der er afsat 8.000 kr. til en rejsefond, som der kan ansøges til.
Formuen (egenkapitalen) er forøget med overskuddet for året.

Budget 2015
Bestyrelsen foreslår at hæve kontingentet for 2015. Kontingentet foreslås hævet årligt fra 600 kr. til 700 kr.
for et fuldt medlem og fra 300 til 350 kr. for et passivt medlem. Dette vil give ca. 7.000 kr. i ekstra
kontingentindtægter. Brønderslev Kommune har opsagt Brønderslevordningen, dette forventes at kunne
give lavere lokaletilskud i 2016.
Der budgetteres med et overskud på 25.000 kr., der vil gå til nedskrivning af gæld.
Med Spejderhilsen
Jan B. Kjeldsen
Gruppekasserer

Gruppeledernes beretning
Vores medlemstal er det sidste år faldet fra 85 til 67 spejdere. Vi har dog stadig en af divisionens største
trop med 27 spejdere. Vi er 5-6 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. Vi vil gerne være flere spejdere og
flere ledere. Det bliver et fokuspunkt at gøre noget ved det.
Bettina fik sidste forår kommunens fritidspris for hendes store og mangeårige arbejde som mikroleder i
Brundurs Gruppe. En flot anerkendelse som nu er gået til Brundurs Gruppe to år i træk. Vi er gode til at
gøre hinanden og kommunen opmærksomme på, at vi gør det godt.
I 2014 har vi været heldige at få penge fra Jerslev Sparekasse til madrasser og køleskab i Bakkehytten og fra
Spar Nord til færdiggørelse af Bålhytten i Jyllandsgade. Stor tak til økonomiudvalget for nogle gode
ansøgninger.
Brundurs Gruppe fejrede 95 års fødselsdag den 14. juni. Der kom mange forældre og spejdere og deltog i
festlighederne om eftermiddagen. Bestyrelsen m.fl. havde bagt kage og det var en hyggelig dag. Der blev
plantet tre nye træer til erstatning for dem, der blev fældet til bålhytten. Junior og Trop fortsatte om
aftenen med spisning og hygge.
Kommunen har desværre valgt at opsige Brønderslevordningen og det er en reel mulighed, at vores
lokaletilskud bliver sat ned fra 75% til 65% fra 2016. Spejdersamvirket og Idrætssamvirket samarbejder om
et foreningsmøde for at klarlægge konsekvenserne og presse politikerne til at undlade denne nedskæring.
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 for Mikroerne
Siden generalforsamlingen i februar 2014 har vi arbejdet med forskellige spejderfærdigheder og brugt
naturen meget.
I maj deltog vi i Divisionsturnering på Thorup Hede – her havde vi 15 mikroer med.
I sommerferien havde vi 14 mikroer med på sommerlejr i Rosenholt hvor vi fulgte i Dr. Livingstones
fodspor. 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 kom vi af med rigtig mange
mikroer. Vi fik dog nogle nye mikroer, men ikke så vi kom på antallet som inden sommerferien.
Der er pt. 13 mikrospejdere 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 Indianer, hvor vi bl.a. har lavet forskelligt
bålmad, våben og smykker.
I september deltog Brundurs gruppe med 2 patruljer i Sct. Georgsløbet i Grinsted plantage. Temaet var
”Hotel Sct. Georg”. Det var et supergodt arrangement og børnene levede sig ind temaet.
I oktober deltog 9 mikroer i gruppeturen, som vanligt gik til klitten ved Sæby. Det var også en rigtig god tur
hvor temaet var ”Verden rundt”.
I efteråret startede vi på årets første duelighedstegn, som var leg og drama. Vi har arbejdet med at
fremføre noget foran andre og lave vores egen historie. Børnene har lavet masker, og vi har arbejdet med
forskellige følelsesudtryk og stemninger.
Vi har ligeledes været meget ude og nyder rigtig godt af den flotte bålhytte og de muligheder, den giver.
I december var vi på ”Nissebanden løb”, som er en tilbagevendende begivenhed, og så brugte vi et par
gange på at bage og gøre klar til en hyggelig juleafslutning, hvor vi havde pakkespil.
Efter jul og hen over foråret skal vi arbejde med lande og kulturer, og vi har planlagt en
overnatningsweekend i hytten, hvor vi skal eksperimentere med lækkert bålmad.
Vi har planer om at besøge Falck og skal også prøve at holde nogle møder andre steder eks. Grinsted
Plantage og i Komponistskoven.
Med Spejderhilsen
Mikrolederne

Beretning fra Bjørneungerne (minierne)
Hos minierne er der 15 spejdere, og som leder er der mig. Men heldigvis har jeg 3 gode hjælpere fra
troppen: Astrid Cecillie og Jamie. Det betyder meget, at de kan lave noget i patruljer og få hjælp af en leder.
Sidste år fik vi hjælp af Jørgen og Jakob, men de holder pause lige nu. Men vi håber meget, at de vender
tilbage, måske som leder i andre afdelinger. Her hos minierne får vi snart hjælp fra Rikke, som starter som
leder. Hun er mor til Willijam og Sofia.
Vi har også flyttet mødedag fra torsdag til tirsdag. Det betyder at vi har hytten for os selv. Det giver lidt
mere plads at fordele sig på, også til troppen om torsdagen.
Divisionsturneringen foregik på Thorup Hede, hvor spejderne var på løb. Temaet var superhelte. Thorup
Hede er de grønne spejderes spejdercenter. Et godt område i kanten af Storskoven og med super lejrbåls
gryde. Så der blev holdt både stort og lille lejrbål. Vi forsøgte med bus begge veje, men da de fleste blev
hentet af forældre, bliver der nok kun bus den ene vej fremover.
Sommerlejren gik til Rosenholt også i Storskoven. Her gik vi på opdagelse, og fandt til vores store
overraskelse en flok zuluer. De kom med tilbage til vores lejr. Her forsøgte de at lære os deres stammedans.
En god sommerlejr også med tur til Knøsen og Dorf Mølle, hvor der både er vand- og vindmølle, og ikke at
forglemme salg af is, så man kan få brugt signe lommepenge.
I september var vi på Sct. Georgsløb, hvor temaet var Hotel. Jeg håber at det tradition, vi kan holde fast i,
for her kan man se hvor mange forskellige spejdere, der er i kommunen.
Gruppeturen gik igen til Klitten, hvor de fløj rundt i verden og løste forskellige opgaver. Om aftenen var der
refleksløb, smuglerløb og tævemanøvre, alt efter hvor gammel man er. Og 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 brug for at I bakker op om det, 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.
Sommerlejen bliver før sommerferien, fra 4 juni til 7 juni. Vi skal sove i sheltere ved den økologiske
gårdbutik, der ligger øst for Brønderslev.
Med Spejderhilsen
Torben

Beretning fra Juniorerne
Hos Juniorerne er der 11 spejdere og 4 ledere: Christian og Mathias fra troppen, Louise der holder pause på
grund af uddannelse mm., og så er der mig, der har overtaget fra Mette. Hun stoppede efter sommerferien
og kan nu koncentrere sig om tropsarbejdet.
Juniorerne var på tur i maj. Hvor vi startede ude hos Bjørn, ham med sø og shelterplads. Ved den
økologiske gårdbutik, og så kan man høre klokkefrøer. Man kan sejle ud på søen og udforske livet i søen.
Turen gik vider ud til Mette og John, hvor der blev bygget bivuaker oppe i skoven. Der var gang i smedjen
(lavet mad), og da der også var storspejdere med, lavede de amerikanske pandekager sidst på aftenen.
Divi som jo var om superhelte. Juniorerne var også nogle helte, de fik nemlig en flot andenplads.
Sommerlejren til Rosenholt, hvor juniorerne efter at have fundet zuluer byggede deres eget tårn, hvor der
kunne signaleres fra. Der blev også travet for at få nogle km-mærker, også selvom fødderne gjorde ondt.
Blev der kæmpet til det sidste, og det blev til både 20 og 30 km.
Ved Brønderslevmarked har vi jo altid travlt. Der skal tjenes penge og Juniorerne hjælper med parkeringen
sammen med Troppen. Vi samarbejder med de grønne piger og FDF. Vi har vagt søndag og mandag.
Sct. Georgsløb hvor opgaverne havde noget med hotel at gøre. Blev det også til en flot andenplads.
Gruppeturen til klitten huskes nok bedst for det smuglerløb, som finder sted sent på aftenen, hvor der
bliver købt og solgt varer såsom narko og bomber. Det er målet ikke at blive taget af toldere og tjene så
mange penge som muligt.
Så har vi prøvet at lave en hygge- og spilletur. Det var alle med på, og der blev spillet på livet løs, guffet slik
og hygget i spejderhytten en fredag aften. Næste dag skulle der selvfølgelig ryddes op. Vi sluttede inden
middag, så der var stadigvæk noget weekend tilbage.
Vi ser frem til sommerlejren, hvor turen går til Norge sammen med troppen. Det bliver nok i uge 28.
Med Spejderhilsen
Torben

Beretning for Troppen 2014
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 godt at se, der
er så mange ”gamle” spejdere, der kan tage hånd om det på en god måde. Det er en stor oplevelse og en
stor del af det at ”være i troppen”.
I april var vi på Adventure tur. Vi havde Klan Yggdrasil til at hjælpe. Vi havde fire hold. Vi mødtes i
Brønderslev fredag eftermiddag. Så tog vi toget til Aalborg. Her skulle vi lave mad på Toldbod Plads, løse
opgaver i Kennedyarkaden inden vi tog bussen til Dronninglund. Her havde vi lånt Efterskolen. Der var
opgaver om aftenen og natten. Vi var på Knøsen og ”gå tur med Karen”, lavede mad på bål og var på løb
hele lørdag nat både under skolen og ude i skoven. Det var en virkelig god tur, hvor alle fik prøvet mange
ting af. Og alle var godt trætte, da vi kom hjem.
I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde to patruljer med. Der var et natløb
fredag aften for Troppen. Lørdag deltog vi i det fælles dagsløb og lørdag aften havde troppen igen deres
eget forløb med at lave mad og lidt pioneropgaver. Det gik rigtig godt. Irokeserne fik en 2. plads og
Mohikanerne en 3. plads. Stort tillykke til dem.
I maj var vi med til at fejre Gruppens 95. års fødselsdag. Her stod vi for løbet om eftermiddagen og havde
arrangeret fest for junior og trop om aftenen. Det var rigtig hyggeligt.
I juni tog vi med juniorerne på ”Spejd er sejt tur”. Vi startede hos Bjørn på Amborgvej og boede i shelterne
ved søen. Her lever den sjældne løgfrø, som vi kunne høre i de højtalere, der sidder i shelterne.
Næste dag tog vi bussen til Hellum og gik ud til Mette og John. Her var vi oppe i skoven og rydde en plads,
så vi kunne bygge bivuakker. Så plankede vi fisk og bagte fladbrød til frokost. Om eftermiddagen var der
gang i essen, så nogle smedede. Andre havde gang i snittekassen og fik lavet nogle fine figurer. Det var en
god tur med hygge og masser af godt vejr.
I juli var Troppen med på gruppesommerlejren på Rosenholt ved Dronninglund. Vi var fulgt i Doktor
Livingstones fodspor og var ude at opleve Afrika. En af dagene var vi zuluer, som de andre var ude at finde i
skoven. Så blev vi inviteret til spejdernes lejr og vi lærte dem alle vores zulu-danse. Det var rigtig sjovt, selv
om saucekulør bliver meget klistret, når man danser rundt. Efter nogle dage i Rosenholt tog Troppen til
Mors. Vi tog bussen derud. Vi sov på nogle af de mange shelterpladser, der er rundt omkring på Mors. Vi så
Dansk Skaldyrscenter i Nykøbing og var ude at sejle med ”Foliebakke 1”. Vi var på Højriis Slot og løse
mordgåden. Vi var oppe på Skarrehage og lede efter fossiler og se det lille landbrugsmuseum. Den sidste
nat overnattede vi på Ejerslev Havn. Så vi fik set meget af Mors ved at tage bus og gå rundt. En rigtig god og
hyggelig sommerlejr med fantastisk vejr.
I august var der oprykning, og vi sagde farvel til fem spejdere. Vi fik en stor flok juniorer op, så vi fortsat har
fem patruljer i Troppen. Vi har igen i år mere sat dem sammen efter interesser end efter alder.
Der er altid travlt efter sommerferien med Marked og Gruppetur, men vi fik presset en en-dagstur ind i
september. Vi ville have en temadag om mad på bål. Så vi mødtes ved shelterne i Komponistskoven. Her
havde patruljerne forskellige ting, vi skulle prøve. Så vi lavede bacon og spejlæg på finsk komfur, lavede
sund suppe med masser af grøntsager, bagte fladbrød på varme sten og røgede laks i trangiaen.

Så tog vi ind til Hytten. Her lavede vi virkelig mange kartoffelchips-spiraler, saltindbagt kylling og lun
frugtsalat med is. Det var en virkelig god dag, hvor vi fik prøvet mange ting af – og det hele blev rigtig
vellykket.
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. Her skulle man lave et tackledyr, løse forskellige opgaver og endelig
bruge sine kræfter på ”Lumper-opgaver” som at hugge kævler over, save kævler over og flække dem. Der
var mange, der syrede til i armene, men hugget blev der. Næste dag kom de andre. Så var vi på blandede
hold. Vi skulle rejse Verden rundt og løse mange små opgaver. Det var et rigtig sjovt løb. Om aftenen havde
vi tævemanøvre og smuglerjagt. Det gik rigtig godt.
I efterårsferien deltog to af spejderne på korpsets PLan kurser. De er altid gode, så de 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 Doris” den sidste gang hver måned. Det går alle patruljerne meget op i.
I november var vi på Tropstur. Der var ikke så mange med, så vi flyttede den fra Bakkehytten ud til Mette
og John. Vi gik derud og da vi kom frem, lavede vi suppe over bål og sad i shelteren og spiste.
Eftermiddagen brugte vi på at lave et stort billede til at hænge i Bakkehytten. Vi malede en baggrund med
en lejrplads. Så savede vi alt det ud, der skulle ”pynte” på billedet – telte, buske, huggeplads,
pionerarbejder og meget mere. Det blev et rigtig flot billede, så nu synes vi, det skal hænge i Jyllandsgade.
Så må vi lave noget andet til Bakkehytten. Om aftenen lavede vi lækker mad og så film. En anderledes, men
meget hyggelig tur.
I januar havde vi tur, hvor vi ville lave en svedehytte. For at alle kunne komme med – eller måske bare kigge
forbi i løbet af weekenden – blev den holdt i Jyllandsgade. Vi var ikke så mange, men nu skulle det prøves.
Så vi mødtes fredag aften. Nogle gik i gang med at lave aftensmad og andre var ude at samle sten hos en
landmand og få fat i en stor olietønde. Næste dag lavede vi svedehytten og fik tændt op i et godt bål, så vi
kunne varme stenene. Vi fik også lavet en god portion nudelsuppe til frokost, så man kunne få varmen.
Sidst på eftermiddagen gik vi ud og prøvede svedehytten. Den virkede rigtig godt, så vi var der omkring en
time. Så var vi inde at spise flæskesteg med det hele. Da vi havde ryddet op, gik vi igen ud i svedehytten. Så
det var rigtig vellykket.
I januar og februar har vi haft travlt med at lave Præriehylet. Vi har en lille redaktion med et par spejdere
og tropsledelsen. Det har været et stort arbejde. Både med at få det hele samlet sammen og så få det ind i
programmet. Vi har lært meget undervejs og håber det bliver lettere næste gang.
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.
Med Spejderhilsen
John og Mette

