1. Silkeborg DDS, gruppens udviklingsplan 2021
Ledelsesudvikling:
●

●

●

Vi ønsker i 2021 at involvere flere forældre og unge i arbejdet omkring spejderarbejdet og i gruppens
arrangementer. Vi ønsker en åben og tydelig kommunikation om de opgaver der er behov for at løse,
samtidig med at vi vil arrangere flere begivenheder med socialt fokus for lederflokken.
Lederflokken skal forståes bredt, således at man ikke føler sig alene hvis man ikke er del af en gren.
Således at folk der varetager opgaver for gruppen af anden praktisk karakter også har mulighed for at
være en del af det sociale fællesskab.
Lederflokken skal føle at vi står sammen om at løfte meningsfyldte opgaver - vi skal stå på begge
disse ben.

De unges involvering
● Vi vil i endnu højere grad involvere spejderne på tværs af grenene. Fx som hjælpere på møder og ture
eller med egentlige grenlederopgaver.
● Vi vil bakke spejderne op i deltagelse i korpsets demokratiske struktur, således at de bliver klædt godt
på til at gøre deres mening gældende.
● Vi vil have tydelige og letforståelige ordninger for tilskud til lederudvikling og kurser.
Friluftsliv:
● Vi skal huske de gode erfaringer vi har gjort os i 2020 ved at være tvunget til at bruge naturen mere
både på møder og ture.
● Gruppens arrangementer skal have et klart element af friluftsliv.
● Ledermøder skal altid have et punkt der har fokus på friluftsliv.
Øvrige udviklingspunkter:
Bestyrelsen og dens sammensætning
• Bestyrelsen har igennem det senest år arbejdet på at strukturere bestyrelsens arbejde og finde måder
at involvere forældregruppen mere.
• Det arbejde skal fortsættes med den nye bestyrelse, for at kunne involvere forældregruppen i gruppens
udvalgsarbejde gerne en gang efter sommerferien.
Hytter
• Vores gamle spejderhytte på Lyngbygade 34 er sat til salg og vi har faktisk modtaget købstilbud der
dog indeholder en række forbehold bl.a. forhold til kommunen. Når Hytten bliver solgt, vil det frigive
midler til renovering af Almindsø-hytten. Ligeledes skal hytteudvalg og bestyrelse lave en plan for
vedligehold og forbedringer på Åkrogen og Lindehytten. Det kunne her være interessant hvis der var
nogle forældre, som enten har lyst til evner indenfor disse områder. Status for de enkelte hytter
gennemgås på grupperådet.
PR og indsamling
• Fundraising, Juletræsindsamling og DDS-lotteriet er en vigtig del af gruppens økonomiske grundlag og
derfor en nødvendig del af gruppens arbejde. Bestyrelsen understøtter og sikre dette. Fundraising kan
blive ekstra vigtigt i forbindelse med en evt. Ombygning eller renovering af Alminsø-hytten.
• Regatta har fået nyt format og vi havde faktisk tænke os vi igen skulle være aktiv del af Regatta
afholdelsen. Men som i måske har hørt er den udsat til 2022 – Så det skal naturligvis revurderes.
• Deltagelse i Natur hovedstads aktiviteter i 2021 vil afhænge af hvad der er muligt (mere herom på
grupperådet

