Årsberetning 2016
Formandens beretning
Spejderåret 2016 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar,
hvor vi var så heldige, at få nogle nye/ flere forældre i bestyrelsen, hvilke 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 årskalenderen, udvalg og gruppens
udviklingsplan.
De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a.
divisionsturnering og sommerlejre.
I juni måned blev ledere og bestyrelse enig om, at vi ville fejre, at Torben blev rund i
starten af juli, uden Torbens viden. Og hvordan fejre man så bedst Torben, det gør man
ved at invitere alle Brundurs Gruppes spejder til saft og kage i hytten. Så vi var en stor
flok, der mødtes ved Verdens ende, gik i samlet flok med flag til spejderhytten og sang
fødselsdagssang for Torben. Derefter hyggede vi i nogle timer med kaffe/saft og kage.
I august og september afholdt de forskellige afdelinger forældremøder, hvor John og jeg
deltog. Dels for at hilse på forældrene, men også for at få kapret nogle nye ledere.
Strategien lykkedes og Gruppen er nu blevet 2 ledere rigere, velkommen til.
I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev
marked. 2016 markedet blev tilsmilet med masser af godt markedsvej, hvilket gav en
utrolig fin omsætning i kaffe/kage teltet. Det skal vi alle være glade og tilfredse med, for
det skal jo ikke være nogen hemmelighed at uden markedet, så Brundurs Gruppes
økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for hjælpen. 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, i år gik turen til en forandring til
Lynggården ved Tranum. På trods af at vi var næsten spejdermæssigt fuldtallige i en lidt
for lille hytte, forløb alt som planlagt, og det blev en super tur for alle. Tak til alle
hjælpere og vores fantastiske madhold.

Sidste weekend i efterårsferien og første weekend i november havde vi et stort projekt
på marmeladefabrik i Tårs. Jeg var tidligere blevet kontaktet af Susanne Filholm, som
spurgte om Gruppen ville være behjælpelig med at skifte etiketter på et parti
fejlmærket marmelade, selvfølgelig ville Brundurs det. Stor tak til alle etiketpillere, men
specielt tak til Susanne, der tænkte på os, da hendes arbejdsplads manglede hjælp. Det
gav trods alt 25.000 kr. i kassen. Det gjorde, at vi måtte aflyst vores arbejdsweekend i
Bakkehytten, så der tager vi tage en tørn en anden gang.
Den 25/10 blev Brønderslev Kommunes frivillighedspriser uddelt, en af disse priser
tilfaldt Brundurs Gruppes Klan Yggdrasil, det er jeg meget stolt af. Efter endt
arrangement i Den runde Pavillon tog bestyrelsen, ledere og seniorer i hytten for at fejre
det på behørigt vis.
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
arrangementer og 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
Resultat
Årets resultat blev et overskud på 93.420,23 kr. hvilket er et udemærket resultat. Det er
lykkedes os at reducere vor gæld med 104.000 kr.

Indtægter
Indtægterne var samlet 254.000 kr., 43.000 mere end i 2015, hvilket bl.a. skyldes større
kontingentindtægter, et godt Brønderslev Marked og ekstraordinære indtægter.
Kontingentindtægterne udgør ca. 25 % af de samlede indtægter. Vi har nu 100
medlemmer, heraf 85 børn, en stigning på 3 i forhold til sidste år. Kommunale tilskud
udgør 31 % af indtægterne og faldt med 23.000 kr. Brønderslev Marked bidrager med
32 % af indtægterne og steg med ca. 31.000 kr. Andre indtægter bidrog med 29.000 kr.,
en stigning på næste 23.000 kr. De 25.000 kommer fra vort marmeladeeventyr.

Udgifter
De samlede udgifter steg med 46.000 kr. til 161.000 kr. Kontingenter til korpset og
divisionen udgør 23 % af udgifterne. Udgifter til ture og lejre udgør 10 % og er 3 gange
større end sidste år. Materialeomkostningernes andel er 8 % og er fordoblet.
Omkostningerne til lederuddannelse udgør 2 %. Andre omkostninger faldt med 2.000
og udgør 17 % af de totale udgifter. Omkostningerne til Jyllandsvej andrager 47 % af de
totale omkostninger.

Bakkehytten
Lejeindtægterne faldt 10 % til 50.000 hvorved hyttens giver et overskud på over 13.000
kr., som reducerer de samlede udgifter. Der har større omkostninger til vedligeholdelse
og opvarmning.

Balancen 31. december 2016
Værdien af vore hytter er sat uændret. Den totale gæld er reduceret med 104.000 kr. til
6.000 kr. Vi er nu i praksis gældfri. Der er afsat 8.000 kr. til en rejsefond, som der kan
ansøges til. Formuen (egenkapitalen) er forøget med overskuddet for året.

Budget 2017
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet for 2017. Kontingentet udgør 700 kr. for et
fuldt medlem og 350 kr. for et passivt medlem.

Der budgetteres med et overskud på 44.000 kr.
Med Spejderhilsen

Jan B. Kjeldsen, Gruppekasserer

Beretning for Mikroerne
Ved januar 2016 var der 14 børn og der kom flere til frem til sommerferien, så der var 26
børn. I august 2016 rykkede de fleste op, og der var 8 tilbage. Nu er der 18 børn, og det
er dejligt at der kommer flere til løbende. Vi er 6 ledere.
I foråret lavede vi udeaktiviteter, vi lavede mad på bål, en tur i Rododendron Parken og
lavede geocaching.
I maj var vi på den årlige Divisionsturnering i Mosbjerg, og selv om der var meget regn,
tog børnene det i stiv arm og var glade. Sidst i juni var Mikroerne på sommerlejr
sammen med minierne i Bakkehytten, som ligger ved Jerslev. Der var næsten alle børn
med. Det var en fantastisk tur, der blev stegt en hel gris over bål, som blev spist lørdag
aften. Der var smedearbejde, og der var håndarbejde, da der skulle væves et billede til
hytten. Og der var skønt vejr.
Efter vi startede op i august og frem til nu, er der blevet arbejdet med
håndværkermærket, hvor der er blevet lavet bestik poser og fort af papkasser, vi har
været i Komponistskoven og fundet ting til at lave billeder af. Vi har lavet ballonraket og
lavet halloweenmasker. Der blev julehygget, inden vi sagde tak for 2016 og på gensyn i
2017.
Nu er vi kommet godt i gang med 2017 og vi glæder os til at kan tilbringe tiden ude
med en masse skønne børn og aktiviteter.
Med Spejderhilsen

Charlotte Nielsen, mikroleder

Beretning for Minierne
Hos minierne er der 23 spejdere, lidt mindre ind sidste år. Som ledere er Gitte og jeg,
men heldigvis har jeg 4 gode hjælpere, fra troppen/ Klan. Astrid, Mia, Thomas og Jamie.
Gitte har overtaget Rikkes plads, da hun stoppede efter sommerferien. Det er rigtig godt,
for det kniber med, at Thomas og Jamie kan finde tid til Minimøderne, der er Mia og
Astrid mere stabile. Det betyder meget, at vi kan være en i hver patrulje, for når vi er så
mange, er det svært at få ro. Derfor prøver vi at, dele dem op og fordele os i hytten. Det
giver mere ro!
Vi var på weekendtur til Bakkehytten 9. og 10. april, hvor de lavede forhindringsbane og
lejrbål om aftenen og hvor der var ild i de fakler, som de selv havde lavet.
Underholdningen gik lidt i vasken, det bliver hurtigt koldt, og så kneb det med at huske,
hvad de havde planlagt.
Divisionsturneringen foregik på Mosbjerg spejdercenter. Det gik godt med lejrbål, dagløb
og tovtrækning. Her viste Brundurs, hvor stærke vi er, for minierne vandt. Og tak til de
forældre, der gav en hjælpende hånd, det er guld værd. Igen i år vil vi spørge, om der er
nogle forældre, der kan hjælpe med at stå post og lave aftensmad. Vi har tit brug en
ekstra hånd.
Sommerlejren gik til Bakkehytten, sammen med mikroerne. Der var vikingetema på
programmet. Her fik vi ekstra hjælp af Mette og John til smedjen, vævning, filtning,
tinstøbning, snitte og meget mere. Plus der blev stegt en hel pattegris, som vi spiste til
aften. Så var der nogle, der tog hjem på grund af hjemve. Ikke nok med at det smitter, så
har mobiltelefon også en dårlig indvirkning på hjemveen. Det vil vi have en snak med
forældrene om, hvordan vi kan afhjælpe det problem.
Gruppeturen gik til Slette Strand. Her mødte vi Robin Hood og hans mænd. Så gik det
løs med masser af aktiviteter. Bueskydning, ringridning, stridsvogneræs og meget mere.
Og tak til veteraner og bestyrelse, der planlægger og, ikke mindst, står i køkkenet og
varter os op! Der var i år rigtig god forældreopbakning også på aktivitetssiden. Vejret var
heldigvis også med os. Så vi kunne være ude, da hytten var i det mindste. Men den var
gratis.
Sommerlejren bliver i pinsen fra 2. juni til 5. juni, hvor vi skal til Lunken og sove i
shelter/telt. Det er den plan, vi arbejder på, men den er ikke helt på plads!
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 Spejderhilsen

Torben

Beretning for Juniorerne
Hos juniorerne er der 16 spejdere og 4 ledere. Ny leder er Jeppe, så er der Thomas og
Cathrina og jeg selv. Christian og Mathias er stoppet, de er dog stadig klan. Spejderne er
en god flok, og de fleste vil gerne lave noget, nogle få skal skubbes lidt, for at komme i
gang. Vi er gået væk fra blandede patruljer, vi havde kun en pige tilbage, så hun er
startet i troppen. Det vil sige, at vi kun har drenge! Men vi får piger igen efter
oprykningen, regner vi med.
Divisionsturneringen gik rigtigt flot. God start med junioraktiviteter, så gik det jo som det
plejer, med dagløb og tovtrækning. Vejret var meget regnfuldt. Det stod ned da vi skule
lave mad, en udfordring mere, og men alle fik mad. Juniorerne vandt også tovtrækning
og Bæverne, blev bedste patrulje, det er nogle år siden, det skete sidst.
Sommerlejren til Wasa Wasa hytten, ved Svendstrup. Vi havde valgt den uge, hvor
sommeren faldt med over 20 graders varme. Vi var på Godthåb Hammerværk og i
havnebadet i Aalborg. Der blev gået 20 km, og nogle gik 50 km. Andre tog hjem før tid.
Også her skal vi have en snak om mobiler!
Ved Brønderslev Marked har vi jo altid travlt. Der skal tjenes penge og Juniorerne
hjælper med parkeringen sammen med troppen. Det var super vejr, så det gav travlhed.
Gruppeturen med Robin Hood, huskes nok bedst for det smuglerløb, som jo finder sted,
sent på aftenen, hvor der bliver købt og solgt varer, såsom narko og bomber! Det er så
med ikke at blive taget, af toldere og tjene så mange penge, som muligt.
Så igen år laver vi en hygge- og spilletur. Det var alle med på, og der bliver spillet på liver
løs, guffet slik og hygget i spejderhytten en fredag aften. Næste dag skulle der
selvfølgelig ryddes op. Vi sluttede inden middag, så var der jo stadigvæk noget weekend
tilbage.
Vi ser frem til sommerlejren. Vi synes, at spejdernes lejr bliver for dyrt! Så vi laver en selv.
Det bliver nok måske sidst i ferien.
Med Spejderhilsen

Torben

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 var et lille og ret afslappet kollektiv, da der ikke var så
mange storspejdere og alle havde prøvet det før. Det er en stor oplevelse og en stor del

I maj benyttede vi Grundlovsferien til en tur til Roskilde. Både for at besøge Signe og for
at udforske det flotte område omkring Roskilde Fjord. Vi var desværre ikke så mange
en tropsspejder og tre fra Klanen

men vi havde en fantastisk tur med rigtig godt vejr. Vi

dejlige shelterpladser lige ned til fjorden. En dejlig tur med kultur, natur og spejder i en
højere enhed.
I maj var vi på Divisionsturnering på Mosbjerg Spejdercenter. Vi havde to patruljer med,
Viben og Mohikanerne. Fredag aften startede tropsspejderne med at gå ud til Bjørnager.
Næste morgen startede dagløbet. Temaet var Mød Verden. Alle spejderne var samlet
ved Kong Ferdinands Hof og skulle gøre sig fortjent til at følge i Columbus´ fodspor og
deltage i ekspeditionen for at udforske den nye Verden. Klan Yggdrasil og Dannerhøj
Klan var med i planlægningen og havde lagt et stort arbejde i at lave poster og
rekvisitter bl.a. en forgyldt trone. Det var dejligt for os alle, at det fungerede og var en
rigtig god Divi for spejderne. For Brundurs gik det rigtig godt da Viben fik en 1. plads og
Mohikanerne en 2. plads

med kun 7 point i forskel, så det er en rigtig god Trop vi har.

Stort tillykke til dem.
I juni var vi på tømmerflådetur på Uggerby Å. Patruljerne havde bygget tømmerflåder i
løbet af maj måned. Det gik rigtig godt, selv om nogle lærte om tyngdepunkter på den
hårde måde, da deres tømmerflåde tippede rundt. Men vejret og humøret var højt hele
vejen, så det var en hyggelig tur.
I juli var Troppen sammen med Klanen på sommerlejr på Gudenåen. Vi startede i Gl. Ry,
hvor vi fik vores kanoer. Vi besøgte Klostermølle, hvor vi så den gamle papfabrik og var
oppe på Sukkertoppen med en fantastisk udsigt over hele området. De følgende dage
sejlede vi mod Silkeborg. Undervejs besøgte vi Himmelbjerget, Labyrinthia og sluttede af
med besøg på Aqua. Vi sov på nogle dejlige shelterpladser langs åen. Vi havde stort set
regn hver dag, så det var ret udfordrende at sørge for overdækning af lejrpladsen hver
aften. Specielt en af de første aftener hvor vi overnattede i Alling Vest stod det ned i

stænger. Her viste spejderne virkelig deres sammenhold og kampgejst, da vi fik alt
overdækket med tre små presenninger, padler og snørebånd, så det lykkedes os at få
gang i et stort bål og lave dejlig aftensmad til alle

efter det skal der meget til, før vi vil

høre om problemer med regn på en spejdertur. Det var også udfordrende at krydse Juul
Sø i strid sideblæst. Et par af kanoerne kom først over da de fik hjælp af en venlig mand
med en motorbåd. Så der var udfordringer nok, men der var en virkelig fantastisk
stemning af sammenhold og kampgejst, der gjorde det til en mindeværdig tur.
I august var der oprykning, og vi sagde farvel til tre spejdere og fik 16 nye spejdere op. Så
nu er vi igen fem patruljer. Det er dejligt, men også udfordrende med så mange nye. Det
betyder at vi har besluttet at lave mere fællesprogram end vi plejer, så vi bedre kan
understøtte patruljerne og lære alle de nye at kende. Vi har også genindført PL-PA
møder, så vi nu har dem hver måned. Det fungere rigtig godt og giver en bedre snak
med patruljerne. Hver patrulje har også en pode med hver gang. Vi vil gerne, at alle får
indblik i hvad PL-PA tager sig af og hvordan vi planlægger og aftaler ting i Troppen.
I oktober deltog vi i Gruppeturen i Lynggården ved Tranum. Fredag var Troppen alene og
æste dag
kom de andre. Så var vi på blandede hold. Vi var kommet til Sherwood og skulle hjælpe
Robin Hood med at vinde turneringen, så byen kunne slippe for den Onde Sherifs åg.
Der var lagt et stort arbejde i planlægningen, så det var dejligt at det resulterede i en
virkelig god dag. Det lykkedes også, fordi så mange forældre havde meldt sig til at
hjælpe. Det var virkelig opmuntrende, at så stort og krævende et arrangement kunne
afvikles i en stemning af hygge og overskud. Om aftenen havde vi tævemanøvre og
smuglerjagt. Det er altid en overvejelse værd hvordan man bevarer og udvikler.

mange med, men havde en hyggelig tur. Vi lavede nogle flotte billeder, som nu hænger
og pynter i Bakkehytten. Klanen var også med. De havde travlt med deres svedjehytte.
Men rigtig hyggeligt at være på tur sammen.
I januar havde vi gallatur i Hytten. Hele lørdagen brugte vi på at forberede os til aftenens
gallamiddag. Vi var ikke så mange, men det var hyggeligt, fordi os der var der, fik snakket
mere sammen.

at vi prøver nye arbejdsmetoder af. Det ser ud til at det virker og bliver taget godt imod.
Vi håber at flere hen af vejen får lyst til at deltage på turene. Det er her man lærer
hinanden bedre at kende. Det er også her man prøver sine spejderfærdigheder af, så det
ikke kun bliver teori det hele. Til sommer planlægger vi efter spejdernes eget ønske at

deltage i Spejdernes Lejr i Sønderborg. Vi håber, der er opbakning nok til, at vi kan
komme afsted.
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

Beretning for Klan
Klan Yggdrasil består af 10 unge drenge, Christopher, Jeppe, Magnus, Thomas, Benjamin,
Jamie, Rasmus, Claes, Mathias og Christian.
I løbet af året har vi også været på tur til Roskilde, hvor vi besøgte en gammel
klanspejder, og så oplevede Roskildes natur, kultur og historie.
Vi var så på Regnbuetur ved Mette og John, hvor vi har lavet cider, der i skrivende stund
er ved at gære. Vi regner med, at den bliver færdig til januar, hvor vi vil nyde den med
respekt.
Klan Yggdrasil og Klan Dannerhøj har lavet Divisionsturneringen 2016, hvilket var en stor
succes hos tropsspejderne i Vendelbo Division. Vi synes selv, det har været en fantastisk
oplevelse. Vi har derfor besluttet at arrangere Divisionsturneringen 2017 sammen med
Dannerhøj, som vi har fået et godt samarbejde med.
I klanen er vi blevet fordelt på forskellige uddannelser og har dermed fået forskellige
kompetencer. Vi har derfor besluttet os for at udfordre dem med håndværksmæssige
kompetencer (og dem uden) ved at bygge en svedehytte ved Bakkehytten. Vi regner
med, at projektet vil tage form i foråret 2017, men udgravningen til hyttens fundament
er allerede begyndt på en fantastisk dag med maskiner og hygge, nu mangler vi bare
penge til at bygge hytten for.
Den 25. oktober 2016 fik vi Brønderslev Kommunes Ungdomslederpris, hvilket var en
kæmpe overraskelse for os, eftersom vi var blevet fortalt, at det var vores leder, der skulle
modtage prisen. De fleste af os var meget beærede over, at vores arbejde i gruppen
gavner og ikke bliver taget for givet, men bliver set, værdsat og dermed anerkendt af
gruppen. At vores arbejde betyder noget for andre kan kun gøre os glade!
Som klan har vi et godt fællesskab, selvom vi er meget forskellige og har forskellige
meninger. Alt dette giver kun flere drøftelser af spændende emner og godt
spejderarbejde, som er den slags arbejde, Klan Yggdrasil vil leve stærkt videre på.
Med Spejderhilsen

Jeppe

