Formandens beretning til PWG grupperådsmøde 10/2-2019

Året der gik:
Bestyrelsen i PWG, og ikke mindst den konstituerede kasser, har i 2018 haft et særligt fokus på gruppens
økonomi og det at få søgt de tilskud som gruppen har været berettiget til.
Lederne i PWG har igen i 2018 været meget villige til, at tage et stort slæb omkring reklame for gruppen
gennem deltagelse i forskellige arrangementer hvor det har været muligt at gøre god reklame for gruppen.
Det ser ud til, at vi har fastholdt det øgede medlemstal i gruppen. Det er ikke nødvendigvis de spejdere der
kom til i 2017 der stadig holder ved, men når en er stoppet, så er der kommet en ny til.
Udfordringen bliver, at fastholde spejderne i længere tid, og det er jeg sikker på, at vi nok skal få løst.
Den nye pesondataforordning har givet anledning til hovedbrud i bestyrelsen. Hvordan og hvor meget
betydning ville det få for vores måde at gøre tingene på. Vi er heldigvis landet et sted hvor konsekvenserne
af forordningen ikke gør håndteringen af data omkring spejderne væsentligt anderledes end det har været
hidtil.
Sommerlejren 2018 for troppen gik til Thurøbund spejdercenter. Juniorerne startede på en heik som
sluttede i Engsig Hytten. Mini/Mikro holdt deres sommerlejr i Engsig Hytten. Det er dejligt at se, at lederne
finder på gode måder at afholde sommerlejr på, der passer til de forskellige aldersgrupper som de har med
at gøre, indenfor de økonomiske rammer som bestyrelsen har sat.
Året der kommer:
At det ser ud til, at vi har vendt udviklingen i antallet af aktive spejdere i gruppen får os ikke til at ligge på
den lade side, og håbe på at nye spejdere bare kommer af sig selv. Vi har allerede kig på arrangementer
hvor vi kan komme ud og profilere gruppen, så må vi se om det er muligt med de kræfter der er til
rådighed, og om det kaster nye medlemmer af sig.
Som det fremgår af bestyrelsens udkast til udviklingsplan, så vil vi i 2019 danne os et overblik over de
kompetencer der er blandt forældre til spejderne. Måske går der en flok forældre der kan noget som de har
lyst til at byde ind med i forhold til et møde eller forløb i en af spejdergrenene.
I lighed med sidste år, så fylder de digitale medier meget i de unges liv, og derfor bliver vi fremadrettet nød
til at forbedre vores hjemmeside så den bliver mere indbydende og aktuel for folk udefra der kigger forbi
siden.

