
Formandens beretning for FDF Glyngøre kredsen årsmøde for 21/22

Som i forrige sæson satte Covid-19 sit aftryk på kredsens aktiviteter og møder. Dette medførte 
desværre , at vi blev nødt til at aflyse mønstring og lave en senere opstart af kredsens møder efter 
nytår.

Men det vi lykkedes med at få afholdt i ’21 var bl.a. sommertogt sammen med FDF Viborg søkreds,
sommerlejr på Sletten, BØF på Hardsyssel efterskole, og lidt senere hen Aktiv lejr på Sletten samt 
Juleweekend på Bjørneborg. 
 I ´22 var FDF Glyngøre vært for spejdersamrådets årsmøde. Vi var også tilstede med stand på 
WashPower. Der var forberedelseslejr i Hurup for de børn, der skal afsted til årets store begivenhed 
Landslejren på Sletten. 
I Nykøbing var Puslingene og Tumlingene afsted til stævne og sluttede af med overnatning på 
Granvej 4. 

Ovennævnte ting vil ikke kunne finde sted, hvis vi ikke havde de fantastiske ledere, der bruger så 
meget af deres tid på vores børn og unge mennesker. Fx indløb der i Pinsen en besked til 
tumlingene om de ikke havde lyst til at komme i Hytten og lave deres strandstole færdige og slutte 
dagen af med mad.

 Derudover har lederne med hjælp fra forældre været i skoven (Glyngøre vandværk)og fælde træer, 
så der kunne blive lavet rafter. I den forbindelse vil jeg lige sige tak til Glyngøre vandværk, for at vi
måtte få lov til fælde nogle træer. 
Andre ledere har haft et rigtigt travlt forår med mange planlægningsmøder med andre kredse i 
forbindelse med Landslejeren. Mens andre igen bruger tid på projekt Berta. 

Derudover har vi stor opbakning fra forældre til kagebagning, kørsel, hjælp som ekstra hænder til 
kredsmøder og lejre og stævner, madonkler og tanter der laver mad så ingen går sultne i seng. Så er 
der Frits Sørensen som er kasser uden for bestyrelsen, som gør et kæmpe stykke arbejde for 
kredsen. Det værende styr på regnskabet, pengeskabende aktiviteter fx udbringning af kirkebladet, 
strandrensning, og nåh ja så laver han da også lige en ny mast til Berta...  
Ovenstående synes jeg er ret stort og er noget vi kan være ret så stolte af. 

Berta ligger stadig på værft på Fur. Dette grundet Corona samt, at det viste sig at restaureringen af 
hende er noget mere omfattende. Vi håber hun er klar til næste sæson i en ny og bedre, og ikke 
mindst sikker udgave. 

Så er der vist ikke andet end at ønske jer alle en rigtig god sommer og på gensyn til opstart i uge 35.


