
Udviklingsplan i Ballerup Spejdergruppe 2019-2021

Vækst
Vi er en gruppe i vækst. Øget antal ledere og spejdere. 
Denne vækst afkræver et stigende behov for struktur og organisering som ikke var nødvendig for 
bare 5 år siden. Der er behov for en vedvarende rekruttering af ledere for til alle tider at kunne 
tilbyde vores spejdere godt spejder arbejde – og samtidig vedholde at vi er en atraktiv gruppe både 
at være spejder i men også at være leder i. 
Over de kommende år vil der derfor være fokus på dette – vores kerneopgave at muliggøre dette 
gode spejderarbejde. 
Vi har en rekrutterings ansvarlig spejderleder som har denne vigtige opgave naturligvis i samspil 
med alle de øvrige ledere. 
Samtidig vil vi i de kommende år arbejde med vores udvalgs-udbygning med det formål at vi om 3 
år skal være lige så mange ”hjælpere” tilknyttet gruppen som der er ugentlige ledere. Disse hjælpere
skal findes blandt forældre eller afgående ledere som gerne satdig vil have en tilknytning til 
gruppen bare ikke i form af ugentlige møder. Rekrutteringen til disse udvalg vil ske løbende med 
fokus på interesseområder og muligheder. Der vil i den forbindelse blive opstartet forældremøder i 
alle grene efter sommerferien i 2019 for derigennem at engagere forældre til disse udvalgsopgaver. 

Hytten
Vi har i 2018 været udfordret af rotter i vores hytte. Dette er ved at blive udbedret og der vil blive 
en stor opgave særlig i 2019 med genindflytning i hytten. Der er allerede nu gang i arbejdet med at 
når vi genindflytter at gen-tænke vores behov og om muligt i forbindelse med indflytningen at 
implementere nogle af vores ønsker. Også denne proces kommer til at kræve forældre engagement i
korte perioder. 
På sigt over de næste år vil vi arbejde på større ombygningsplaner i hytten med udvidelse af 
køkken, etablereing af ude-køkken, etablering af sovemulighed i hytten og etablering af en 
brandtrappe fra første sal. Dette er projekter der kræver fondsmidler og derfor også noget vi tager et
skridt ad gangen.

Grunden
Vi har en dejlig grund – med mange muligheder allerede. Kommunen har valgt at udvide den 
grønne stribe med inddragelse af marken bag grunden ned mod ringvejen til endnu et grønt område.
Vi hjalp med at beplante området forrige år. Vi tænker i fremtiden at inddrage dette område mere i 
vores spejderarbejde og derved gøre det muligt at fordele os på grunden—hvilke i fremtiden vil 
gøre det muligt med flere grene der kan have møde samtidig. Dette skal planlægges. Da 2019 
primært kommer til at omhandler Hytten, er planen at vi først rigtig arbejder med grunden i 2020. 
Vi har dog et forestående fundraising-projekt i 2019 hvor vi forsøger at indhente midler til 
etablering af en extra opbevaringshytte som kan rumme både en trailer, reoler til materiel samt et 
udetoilet med kode som gør anvendeligheden af grunden større også for andre spejdergrupper der 
ønsker at låne vores dejlige grund. 

Udvikling
Vi søger til stadighed at prioritere tid til udvikling af gruppen via udviklingsmøder. Det er vigtigt at 
vi fastholder den fantastiske ånd vi har i vores gruppe. Det skal være sjovt og udfordrende at være 
spejder – og det er det hos os. Det skal vi passe på. 

Mvh  
Anne Ortved Gang
Gruppeformand 
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