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Første bestyrelsesmøde ud af 10 blev afholdt 1. marts 2011 

Allerede ved den nye bestyrelses sammentræden var der stort røre i andedammen. Korpset havde på 

daværende tidspunkt besluttet at sælge Baunehøj, og vi bød da også interesseret ind, ligesom vi løbende 

forsøgte at tage kontakt til korpsledelsen for en spejderlig afklaring. Hele sagen fortjener ikke at blive taget 

op igen, jeg må blot konstatere, at korpset handlede meget imod gruppens ønsker, og endte med at sælge 

privat, ligesom der endnu ikke er investeret i nye og bedre lokaliteter til gavn for det lokale spejderarbejde. 

Nye retningslinjer for restancer i forhold til kontingent er blevet indført – dette har været stærkt 

medvirkende til, at vi ved Ebbes hårde arbejde har nedbragt antallet betydeligt, og vi i dag intet efterslæb 

har på kontingentkontoen. 

Så var der igen hårdt arbejde med at sikre, at vore tropsspejdere kom godt afsted til Sverige på sommerlejr. 

Det rent praktiske var i trygge hænder hos troppens ledere, men det mere formelle var, at der skulle 

udarbejdes en sikkerhedsskrivelse, der levede op til korpsets krav for sejllads. Alt lykkedes, og troppen 

havde en fantastisk tur. 

2011 var også året hvor vi for alvor fik gjort noget ved hytten i Kanondalen. En toprenovering med isolering 

og forbedret træværk i den sydvendte gavl var længe tiltrængt. Dette blev gjort, taget blev ligeledes 

isoleret og det er helt klart noget, der kan mærkes på varmen i hytten og dermed også luner gruppens 

økonomi. Vi skylder i den forbindelse at takke alle dem, der har været os behjælpelige, både med praktisk 

arbejde, men også med økonomiske tilskud, der har gjort forbedringerne muligt. 

2011 var også året, hvor Rønne Gruppe fyldte 100 år – det blev en fest ud over alle grænser, kulminationen 

blev en hel spejderdag for alle tilknyttede og deres familier, hvor gruppen var vært for spisning og 

underholdning i Kyllingemoderen. Atter engang vil jeg rigtig gerne takke alle de utrolig mange, der i den 

forbindelse stod bi og gav en hånd, stor som lille både med forberedelserne og på selve dagen. Også en 

meget stor tak for de mange gaver og lykønskninger, der tilfaldt gruppen denne dag. 

Nu er 100 år jo ikke nyt, tværtom, nyt derimod var det nye tiltag Panthers – Rønne Gruppes rettet mod det 

feminine bagland til Rønne Gruppe. Søndag d. 29. maj var første møde i Pink Panthers, og der er siden 

blevet filtet, knyttet, bundet blomster og andre sjove, kreative og spændende aktiviteter. Jeg kan kun 

opfordre til, at alle kvinderne tilknyttet gruppen deltager i disse arrangementer. 

Og har man først været i gang med det kreative, kan det være nødvendigt med en god gåtur. Lapgruppen 

vandrer stadigt videre, igen et arrangement der er med til at styrke sammenholdet blandt alle dem udenom 

gruppen. Følg med på hjemmesiden, og gå med  

Hjemmesiden er også ved at blive det, den egentlig er tænkt til at være. Gruppens officielle ansigt udadtil. 

Her findes efterhånden alt mellem himmel og jord der har med Rønne Gruppe at gøre. Hjemmesiden er et 

levende og organisk islæt, hvor mange bruger siden til at orientere sig om praktiske oplysninger til lige at 

kigge med på fotos fra alt, hvad der er foregået. Som formand vil jeg gerne opfordre til, at alle der deltager i 

arrangementer, møder eller andet spejder tager fotos og får dem på hjemmesiden.  



Netop det med at være fremme og synlige er også en del af mange af de tanker, der er tænkt om Rønne 

Gruppe. Vi brugte i hele sidste år rigtig meget tid på at få pressens deltagelse i gruppens arbejde, og det er 

blevet til meget skriveri, fotos og generelt rigtig positiv omtale af Rønne Gruppe i både aviser og på 

internettet. Omtale som er med til at fastholde et meget positivt omdømme, omtale som er med til at 

udvide andres horisont og viden om, hvad det vil sige at være spejder på den fede måde. 

Positivt omdømme og respekt for den viden, holdning og de færdigheder vore spejdere har, den oplever vi 

også i hverdagen. Vi har fra bestyrelsen valgt i jubilæumsåret at honorere vore dygtige frivillige ledere med 

en lækker spejderjakke, fordi de gennem deres store arbejde er både dygtige og værdige repræsentanter 

for de værdier, vi som gruppe står for. Det positive omdømme mærker vi også, når vi sælger lodsedler, 

afholder loppemarked eller bare gerne vil forskønne julen rundt om i de bornholmske hjem med en smuk 

ædelgran. Vi bliver taget godt imod, og mange vil rigtig gerne lige snakke lidt, høre lidt og andre igen giver 

lige et par kroner mere, end de havde behøvet og gerne med ordene: ”det går jo til et rigtig godt formål” 

At sidde i bestyrelsen for gruppen er et arbejde, der giver mening. Det er ikke alt, vi har været helt enige 

om, men grundlæggende er vi i bestyrelsen altid nået frem til beslutninger, der i sidste ende både gav 

mening, havde indhold og ikke  mindst ”gik til et rigtig godt formål” nemlig spejderarbejdet i gruppen. 

Som et lille kuriosum kan jeg nævne, at jeg i det sidste år har modtaget 1347, jeg har afsendt 1108 

spejderrelaterede mails i min egenskab som formand for Rønne Gruppe, mails der hver i sær enten er til 

efterretning fra et af de mange udvalg, der arbejder for gruppen, eller mails der direkte stilet til mig kræver 

enten handling eller kommentarer. Af og til bliver disse mails til længere samtaler via elektronisk brevpapir, 

men egentlig er det meget symptomatisk for det samfund, vi lever og bevæger os i – vi er tilgængelige, og vi 

er det fordi, vi ønsker at arbejde for at den enkelte spejder trives, lærer og udvikler sig i Rønne Gruppe. 

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer af vore udvalg, medlemmer af bestyrelse, alle vore frivillige 

ledere og hjælpere, både forældre, tidligere spejdere, nuværende spejdere og alle der siden sidste 

generalforsamling har været med til at gøre en positiv forskel for Rønne Gruppe. Tak 

Jeg glæder mig til et nyt år, gerne som formand, og gerne med mindst lige så mange mails med lige så 

mange spørgsmål, lige så mange forskellige holdninger og ikke mindst lige så meget opnået enighed og vilje 

til at finde gode løsninger. 
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