Formandens Beretning for 2017
2017 bød på et spændende generationsskifte i Claus Nar Gruppens Bestyrelse, idet vi på
Grupperådsmødet i februar fik valgt en formand og tre forældrerepræsentanter som alle er “grønne”
i forhold til spejderlivet. Heldigvis har vi i løbet af årets bestyrelsesmøder haft uvurderlig support
fra “den gamle garde” i form af den afgående formand, Niels Georg og af Sven Krarup samt Peter
Nørgaard, alle med bankende spejderhjerter, overblik og detaljeret viden om, hvordan man driver
en så kompleks opgave at bestyre en spejderforening. På bestyrelsesmøderne får man som “grøn”
indblik i, hvad det vil sige at være spejder (Husk: man går ikke til spejder, man er spejder!) og der
er mange sjove historier og finurligheder, som gør, at man som forælder kan føle sig lidt tættere på
det spejderliv, der nærer vores børn igennem Claus Nar Gruppen. Hermed en varm opfordring til at
I som forældre melder jer til bestyrelsen.

Årets gang i Claus Nar Gruppen har sin rytme med de faste onsdagsmøder på Grantoften, de
traditionsrige aktiviteter, som spejderbørnene glæder sig til: Zoo dag og Oak City Rally i maj og
spejdernes Høstmarked i september, hvor børnene driver boder og møder de andre spejdergrupper i
Furesø. Et højdepunkt er den årlige gruppetur, der for alvor giver børnene en smag på friheden,
sammenholdet og færdighederne de opnår igennem årets spejdermøder. I 2017 gik Gruppeturen i
april til Colleruphus, hvor junior og minibørnene sov i telte eller shelter mens en større flok mikroer
havde liv i liggeunderlag og soveposer inden døre. Det var en fornøjelse at opleve børnene sammen
om opgaven at skære, snitte, vaske op, slå telte op og tage dem ned og se dem naturligt til stede i
naturen og om bålet til sang og underholdning. Gruppeturen i april var også opvarmning til de
spejderbørn, som deltog i Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Forberedelsen til Spejdernes Lejr var
et kæmpe arbejde, som vores engagerede spejderledere lagde MANGE timer i med tilmeldinger,
kommunikation til forældre, forberedelse en søndag med børnene, som skulle lære at pakke deres
egen rygsæk. Jeg tror, man skulle være der på lejren for helt at opleve, hvad det giver
spejderbørnene at være med til så stor, ja faktisk verdensomspændende begivenhed som Spejdernes
Lejr. Udvalgte forældre deltog faktisk som “lederhjælpere” og fortæller så man ville ønske, man
selv var barn og at mængden af oplevelser og hygge opvejer at juli 2017 ikke bød så mange
solskinstimer.

Her kommer en vigtig pointe: Som forældre til Claus Nar spejderne har vi en fælles opgave i at
sende vores børn afsted med tillid og tryghed til, at vores engagerede og motiverede spejderledere
løfter børnenes, netop fordi vi ikke er der. Og samtidig en lige så stor fælles forpligtelse til at
DELTAGE dér, hvor vi er behøvede og hvor vi kan spille en rolle for gruppen og være
ROLLEMODELLER for vores børn.

Til rækken af årlige aktiviteter må vi ikke glemme de to Grantoftedage - forår og efterår - hvor
forældre, spejderbørn og gerne også søskende samles med spejderlederne til fornøjelige timer med
praktiske opgaver, der får Grantoften til at fungere som samlingssted inde som ude. I 2017 havde vi

et super fremmøde af forældre, faktisk så mange, at “den gamle garde” var helt overraskede over, at
der blev ved med at blive sat krydser ved afsluttede opgaver og der endda var tid til at få reddet
frøer og tudser op fra lyskasser og senest rejst en flagstang.
Derudover er der tømmetjansen som Claus Nar Gruppe har i kalenderen hver 8. uge og hvor vi som
forældre er drivkraften i at bemande vagterne på Genbrugsstationen fra mandag til fredag mellem
16 og 18. Tømmetjansen er rygraden i at få effekterne fra Genbrugsstationen til Spejdernes
Genbrug, hvor de sælges på et kæmpe marked hver d. 1. lørdag i måneden. Genbrugsforretningen er
så god, at den kan holde kontingentet lavt og muliggøre, at de nævnte traditionsrige aktiviteter året
igennem kan afvikles. Som forældre skal vi også “være beredt” på at give vores arbejdskraft de fire
gange om året på Grantoftedagene og til to tømmetjansdage. På den måde viser vi børnene, at vi
bakker op om deres spejderliv og lærer børnene, at man kan drive det til noget stort, når mange
samles og alle giver til fællesskabet. Gruppens fællesskab bygger på frivillige ledere og forældre.
Det er denne frivillighed der ligger til grund for en sund spejderforening.

TAK til jer som forældre for at bakke op om Claus Nar Gruppe med jeres deltagelse i arbejdet på
Grantoftedagene og når der skal tømmes på Genbrugspladsen. På forhånd tak for at bakke op også i
2018.

Til slut et ord om kommunikation: Claus Nar Gruppen er frem for alt baseret på frivillige ledere,
som elsker at være sammen med spejderbørnene uge efter uge og på de særlige aktiviteter året
igennem. Og en bestyrelse, som har som fornemmeste opgave at bakke op om lederne og sikre
Claus Nar Gruppes interesser og muligheder i spejderbevægelsen og som del af et mangfoldigt
foreningsliv i Furesø. Vi har som ambition at gøre kommunikationen så meget i øjenhøjde som
muligt. Har I spørgsmål til jeres børns konkrete spejderliv så tag fat i en leder, når I afleverer eller
henter. Har I andre ting, der er mere generelle, så skriv til formandsmailen, så vi som bestyrelse
tager jeres spørgsmål, undren, ønsker og idéer med til drøftelse og dermed sikrer, at I som forældre
høres og medinddrages. Hellere et spørgsmål for meget end for lidt. Også hvis det driller med
teknologien eks. i forhold til kontingent, et system, vi arbejder på at gøre mere enkelt.

Husk frem for alt at rose og anerkende jeres barns ledere, så de bliver ved med at gå så langt på
literen som de gør nu.

Tak for 2017 og velkommen i 2018.

Formanden på vegne af Gruppebestyrelsen

