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Indledning 
Køgespejderne kan se tilbage på endnu et spændende og udviklende år - 2019. 

Gruppen har stadig mange spejdere og der kommer stadig nye spejdere til. Der 
arbejdes hele tiden med, at få voksne til at engagere sig, så der er nok voksne og 

ledere i alle afdelinger, så spejderne får den støtte og vejledning der skal til, for at 
give dem den bedste spejdertid. 

 
Vi har stadig stor glæde af, at alle spejderdage foregår på Åsen i Køge, at 

spejderne altid er udendørs i al slags vejr. Det skærper oplevelsen af hvad der 
sker i naturen i årets løb. Der er flere afdelinger på Åsen samme dag, hvilket gør 

det muligt, at lære andre ledere og spejdere at kende og vi får styrket 

fællesskabet i gruppen. 
 

Bestyrelsen 
DDSs samværspolitik har været et særligt punkt på dagsorden, der har været en 

del dialogaftner med konsulenter fra DDS, så vi har fået den bedste viden om 
politikken og fundet den rette vej for hvordan vi hos Køgespejderne lever op til en 

fælles samværspolitik samt til stadighed at have fokus på den ”mentale sundhed” i 
gruppen. 

 
Tiden for nye medlemmer til bestyrelsen er der arbejdet en del med, og vi håber 

at kunne byde enkelte nye medlemmer velkommen til generalforsamlingen i 2020. 
Fokus på bæredygtighed arbejdes der med hele tiden, i 2019 har der været fokus 

på leder tøj, om der kan findes bedre og bæredygtigt tøj. T-shirt til alle spejdere 
bliver der også arbejdet med. Rengøringsmidler, de fødevarer der indkøbes, 

materiel samt affaldshåndtering etc. er også i fokus. 

 
Udfordringen med persondatapolitikken har bestyrelsen brugt megen tid på, så vi 

lever op til de krav der stilles fra DDS, samtidig med at vi skal finde en måde at 
gøre det rigtige, så den enkelte leder kan arbejde med de retningslinjer politikken 

er endt ud med. At forældre og spejdere føler sig trygge omkring vores brug af 
personlige oplysninger etc. 

 
Endvidere følger bestyrelsen løbende op på den 2 årige udviklingsplan. 

 

http://www.koegespejderne.dk/
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Økonomi er et fast punkt på dagsorden på bestyrelsesmøder, så der hele tiden er 
råderum for afdelingerne til at skabe det bedste spejderarbejde og mulighed for, 

at give spejderne nye spændende spejderoplevelser. Penge til at udvikle særlige 
områder er der altid fokus på, og vigtigt at vi har det rigtige materiel. 

 
Køgespejderne kommer ud af 2019 med et positivt resultat på lige over kr. 

34.000,-, hvilket er kr. 10.500,- mere end budgetteret. Formuen var ved 

årsskiftet 2019/2020 ca. kr. 96.000,- og målet, som i en årrække har været, at 
Køgespejderne skulle oparbejde en formue på omkring kr. 100.000,- til at kunne 

modstå eventuelle uforudseelige hændelser er nået. Dette afspejler sig også i 
budgettet for 2020, hvor det budgetterede overskud er reduceret væsentligt i 

forhold til tidligere år. Bestyrelsen finder dette tilfredsstillende. 
 

Køgespejderne skal ikke samle til bunke, økonomisk, men til oplevelser for 
spejderne.  

 
Gruppeledelsen 

Arbejder med udvikling af gruppen, støtte til de enkelte afdelinger, søger penge 
via fonde og har hele tiden fokus på, at spejderarbejdet har kvalitet. Det er vigtigt 

for gruppeledelsen, at vi har nok ledere i alle afdelinger, at spejderne oplever at 
de lærer nye færdigheder svarende til deres alder, at både ledere og spejdere får 

den bedste spejderoplevelse hos Køgespejderne. 

 
Det er vigtigt at have god kommunikation med lederne, at de hele tiden kan læse 

nyheder og det der ellers sker i gruppen på vores hjemmeside. Fokus på at skabe 
de bedste rammer for gode lederaftner med indhold, disse aftner starter oftest 

med spisning som gruppeledelsen står for. 
 

Sørger for nye voksne som ledere, til bestyrelsen og andre udvalg, så vi hele tiden 
udvikler os. Fokus på de mange klanspejdere vi har, dialog med dem om, hvor vi 

kan få gavn af deres kompetencer som de har med fra mange års spejderliv. 
 

Gruppesommerlejr 
Avnø Naturcenter ved Vordingborg dannede rammen om en spændende 

gruppesommerlejr for 200 spejdere og ledere, med stor fokus på NATUR og 
FRILUFTSLIV. Alle overnattede i telte, blev udfordret med klatring på Flyvertårnet, 

snorkling ved Strynø Strand, studerede sælerne ved stranden, masser af 

strandaktiviteter og læring om livet i havet. Klanspejderne arbejdede med DISK 
profil, og fik nye input til det at være leder i spejderregi. 

 
Aktivitetsudvalget sørgede igen i år for, at alle blev mætte til alle måltider. Lejrbål 

om aftenen, hvor spejderne rigtigt får oplevet fællesskabet i gruppen, masser af 
underholdning og gode grin. Når spejderne er lagt i seng, har forældre – ledere – 

klanspejdere fælles samvær, hvor der bliver snakket spejder – grinet – hygget, så 
alle er klar til næste dags aktiviteter. 
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Aktivitetsudvalget 
Gruppen har et fantastisk aktivitetsudvalg, der sørger for forplejning til forskellige 

arrangementer, og især på vores fælles gruppesommerlejr. Der er altid fokus på 
økologi, god sund mad, reduktion af madspild og når maden bliver serveret ser 

det lækkert og indbydende ud. 
 

Udvalget står også for vores juletræssalg, en opgave der kræver mange kræfter 

sidst på året. En opgave der giver gruppen en økonomisk håndsrækning, som alle 
sætter stor pris på. I 2019 er det lykkedes at øge overskuddet i forhold til forrige 

år, således at det nu er ca. kr. 35.000,- I den forbindelse rettes en tak til alle som 
har bidraget, det være sig med fældning og slæbning af træer, salg mm. Træerne 

som er lokalt produceret hentes i skovene omkring Vallø Stift, som takkes for det 
gode samarbejde. 

 
I 2020 er der fokus på, at få lidt nye medlemmer i aktivitetsudvalget, så man 

stadig kan løfte de opgaver, der er behov for hjælp til fra afdelingerne. 
 

Afdelingerne 
Vi har nogle fantastiske ledere, der hele tiden skaber den bedste spejdertid for alle 

vore spejdere. Der er fokus på mange forskellige færdigheder der skal læres, 
afhængig af hvilken alder man har. Der er god sammenhæng mellem 

afdelingerne, så når en spejder skal videre til en ny afdeling, så har spejderen de 

færdigheder der skal til, for at få en god tid i en ny afdeling. 
 

Vi er stolte af, at vi i dag har 30 juniorspejdere – 49 tropsspejdere og 25 
klanspejdere, spejdere der har en lang spejdertid hos Køgespejderne. Dette er kun 

muligt ved, at de yngste afdelinger skaber grobund for, at spejderne fortsætter 
deres spejderliv. 

 
Der kommer løbende nye spejdere til i alle afdelinger, familiespejd er meget 

attraktivt lige nu, så der arbejdes hele tiden på, at få plads til alle i afdelingerne. 
I afdelingerne får vi rigtig megen hjælp af unge spejdere, klanspejderne og 

forældrehjælp, hvilket hele tiden gør, at vi er nok ”voksne” omkring spejderne. Vi 
arbejder altid med, at finde frem til hvordan vi involvere flere voksne i 

afdelingerne. 
 

Materialedepotet 

Vi har lejet nogle rigtig gode lokaler på Lodskovgaard, hvor vi har fået mulighed 
for, at samle al vores grej, der er bedre mulighed for at holde styr på, hvad vi har 

på hylderne af aktivitetsmaterialer. Lederne kan altid bestille det de har behov for, 
så de kan skabe de bedste aktiviteter for spejderne. Vi har et fantastisk team der 

står for bestilling af materialer, der sørger for reparation og supplering af grej.  
 

Havkajak 
Kajakteamet tilbyder aktiviteter for trop- og klanspejdere. I løbet af vinteren giver 

vi alle mulighed for at prøve en kajak i svømmehallen og når vejret og vandet  
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bliver varmere, tilbyder vi introkurser på havet, så alle kan opleve naturen fra 
vand siden. 

 
Vi tilbyder både aften- og dagsture for alle der har være på et 3 timers 

introkursus, og for de lidt mere øvede også weekendture. I 2019 var vi f.eks. på 
tur i Skærgården ved Blekinge i Sverige. 

Havkajakkerne er med til, at give spejdere og ledere nogle unikke ture i nogle 

andre rammer end det daglige spejderarbejde, der er med til at styrke 
fællesskabet yderligere. 
 

Klatreteam 

Klatreteamet har igen i 2019 haft et travlt år med klatredage og uddannelse. 

Træklatring er et af de helt store ønsker fra spejderne, så klatreåret begyndte 
allerede i februar måned med de første klatredage og sluttede først i november. 

På klatredagene på Åsen, udfordrer teamet, spejderne med lange svævebaner, 

klatring på i træerne nogle gange helt op til 15 meter, og mini go high baner. 

Et af årets helt store klatrearrangementer, var deltagelsen i gruppens sommerlejr, 

som foregik ved Avnø Naturcenter. Her blev spejderne udfordret med rappelling 
fra Flyvertårnet en tur på 20 meter ned ad tårnet, enkelte spejdere tog turen med 

benene først, andre var lidt mere modige og tog turen med hovedet nedad først. 

Derud over var der også godt gang i de 3 klatrevægge som naturcenteret rådede 

over. 

Sidst på året bestod endnu et medlem af vores team sin klatreeksamen, det 

betyder at teamet nu består at 4 top motiverede klatreinstruktører og 3-4 
sikringsledere. De første klatredage for 2020 er sat i kalenderen, så vi forventer 

allerede nu endnu et godt klatre år for spejderne med masser af udfordringer. 

Støtteteam 
Køgespejderne har altid været kendetegnet for en stor rummelighed med henblik 

på at tilbyde alle der ønsker at være spejder muligheden. Ofte er dette foregået 

ved at den enkelte afdelingsledelse har haft fokus på det enkelte barns 
udfordringer, eller ved at en forældre har været tilknyttet som forældrehjælp. 

Spejderledere har sammen med gruppeledelsen set at den rummelige tilgang i sig 
selv ikke altid var nok, og ønsket om en mere målrettet indsats blev tydelig. Dette 

for at sikre afdelingsledelsen stadig kunne afvikle gode aktiviteter for hele 
afdelingen. 

 
Projektet med støttepersoner blev derfor etableret for et par år siden. Projektet 

skal gøre det muligt, at tilbyde børn og unge med særlige behov, relevant støtte 
så de kan få mulighed for at deltage i fritidsaktivitet - spejderlivet - på lige fod 

med deres jævnaldrende. 
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De medfølgende midler til projektet giver Køgespejderne mulighed for, at styrke 
de støttepersoner der er behov for i form at indsigt og viden for de udfordringer  

 
der tages hånd om. Støttepersoner er oftest de ældste klanspejdere, der på denne 

måde oplever de spejderlivet fra en anden vinkel, og giver dem kompetencer som 
de kan gøre brug af senere. 

 

Ved opstarten af projektet blev der givet generel introduktion til støttepersonerne 
omkring børns udvikling / reaktioner / mulige problemstillinger, samt undervisning 

v. Anette Prehn (bl.a. ifht udvikling af børns hjerne). 
 

Projektet tager udgangspunkt i, at der er et støtte-team af spejderledere bag de 
unge støttepersoner. Dette teams opgave er at være med til at afklare den enkelte 

spejders støttebehov, deltage i opstartssamtale med spejder, støtteperson og 
forældre, samt forestår en løbende opfølgning. 
 

 

 

 

 

 

 


