Årsberetning 2020
Kære spejdere, ledere & forældre
Så gik spejderåret 2020 i Vipperød Gruppen. Det har i den grad været et noget usædvanligt år for Gruppen. Som
resten af samfundet har vi været påvirket af Corona pandemien. Vi blev, som så meget andet, også nødsaget til at
lukke spejderaktiviteterne ned i perioder i 2020.
Selvom der var lukket ned for at vi kunne mødes i hytten, formåede Ledergruppen at finde på alternative måder at
lave spejderarbejde på. Online møder, opgaver via Facebook. En STOR TAK til hele Ledergruppen for deres kreativitet
og gå-på-mod til at finde nye måder at være spejder på.
Da spejdergruppen åbnede op igen efter forårets nedlukning, blev det selvfølgelig til en helt ny måde at holde
spejdermøder på. Ligesom så mange andre steder skulle vi holde afstand, spritte af og tage hensyn. Styrelsen fik
arrangeret ugentlige rengøringshjælp, samt at give lederne retningslinjer omkring afspritning af overflader mm. efter
hvert grenmøde. Både spejdere og Ledere har klaret dette til UG
Men selvom at der ikke var almindeligt spejderaktiviteter er der alligevel sket noget ved Hytten i år. Gruppen fik
midler fra DUFs coronapulje til at etablere en hængekøjelund på grunden. Og sammen med Vipperød Lokalforum,
Vipperød skole og børnegård fik vi midler fra Friluftsrådet til at etablere en shelterplads på nabogrunden. En stor tak
til Søren Meinert – juniorleder - for at stå i spidsen for disse 2 ansøgninger.
En stor tak skal også lyde til flokken af spejdere, ledere og familiemedlemmer, som brugte noget af deres
sommerferie på at male Hytten. Det var virkelig tiltrængt og det var dejligt, at spejdere kunne vende tilbage efter en
sommerferie til en flot nymalet hytte.
Vi har også været heldige at få en del fondsansøgninger igennem. Det har betydet at vi bl.a. har fået penge til nye
bord/bænkesæt, nye telte og sangbøger. Desuden har vi fået penge til at udvide vores terrasse (som vil blive
etableret i 2021) En stor tak til Jacob for hans evne til at skaffe fondspenge hjem.
Økonomisk er Gruppen kommet godt ud af 2020. Styrelsen var noget nervøse for hvordan året ville ende, da både
Roskilde og Vig Festivalerne blev aflyst. Festivalerne er én af vores store indtægtskilder. Men gruppen var så heldige
at blive tilgodeset i 2. ansøgningsrunde af DUFs coronanødpulje, hvor vi fik dækket vores tab af indtægter ved
festivalerne.
MEN EN SÆRLIG STOR TAK skal være til alle de spejdere som er blevet hos os og indbetalt kontingent. Uden
indtægterne fra jer ville Gruppens økonomi ikke have været så god. Det betyder meget at alle har bakket om vores
spejdergruppe. Vi kan stadig være stolte af at være en Gruppe på ca. 80-100 spejdere.
Hvad kommer 2021 til at byde på? Det er der nok ingen som kan spå om. Men Spejdergruppen vil arbejde på at lave
så mange spejderaktiviteter som er muligt og vi håber også at vi i år kan få lov til at tage på nogen ture.

Til sidst vil jeg blot endnu engang sige tak til alle vores ledere, forældre og spejdere for jeres fælles sammenhold.
Uden jer vil vi ikke have en sådan dejlig gruppe.
Vi ser frem til et nyt spejdersår 2021 med forhåbentlig mange skønne oplevelser
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