Flaskeposten marts 2019
Denne Flaskepost er ikke en genoplivning af den
gamle Flaskepost, der blev trykt på stensil og jævnligt
blev udsendt med PostDanmark. Det er blot et lille
nyhedsbrev, der giver et øjebliksbillede af gruppens
tilstand og aktiviteter her midtvejs gennem
vintersæsonen.
Hytten frisket op
Renoveringen af Vedbæk Havn er færdig og for os
søspejdere betyder det, at vi har fået lagt gulv på 2.
sal og nu kan udnytte vores kvm. meget bedre.
Håndværkerne havde dog ikke afsluttet arbejdet helt,
så en gruppe forældre mødte op og skiftede
håndvasken ud til en firkantet stålvask med drypbakke
og spartlede og malede hele hytten 😊 Det blev
fantastisk, at gense de lyse og lækre lokaler som vi
råder over.
Nu mangler vi kun at dekorere væggene med gamle
søkort, bådmodeller og gode minder og meget mere,
så der kan blive hyggeligt.

Vedligehold af Optimistjoller
Optimistjollerne og udstyret er gennemgået, og der er
bestilt reservedele til vedligeholdelse af dem. Vi arbejder på at få 12 Optimistjoller klar til sejlsæsonen, og
søger en forælder til at være med til klargøringen.
Kæntringsøvelser og svømmeprøve
Den 6. april kl. 16-19 skal vi have svømmeprøve med
tøj på og kæntringsøvelse i Skovlyskolens svømmehal.
Det er både for flok og trop. Vi tager en Optimistjolle
med i vandet og øver med den. Hold øje med kalenderen og e-mail for evt. ændringer for vi mangler stadig
en bassinlivredder. Det er både sjov og obligatorisk at
være med til svømmeprøve, når der sejles i joller på
Øresund.
Nyt fra Havnen
Ifølge Samarbejdsudvalget på havnen vil der i 2019
blive opstillet fitnessmaskiner på Sydstranden. I 2019
fylder havnen 100 år og nærmere info følger om
planer for fest mv.
Fastelavnstur chokerer igen
Det var friske spejdere fra trop og flok, der i starten af
februar mødte til lidt de kolde huse fra Akademisk
Skytteforening. Kulde eller ej hurtigt blev der tændt
op, hygget og spillet spil. Lørdag startede morderleg
og inden midnat havde de første ofre allerede

deklareret deres død. Søndag fortsatte denne leg og
det er uvist om den overhovedet er færdig endnu?
Men der blev også spillet Live Stratego og slået Katten
Af Tønden. Mange fine udklædninger blev vist frem.
Efter Katten Af Tønden var der
fastelavnsboller og varm kakao i
officersmessen. Varmt og
hyggeligt, men der var et brev
kilet ind under et billede. Det var
kodet. Spejderløbet var i gang.
Spejderne kom rundt på grunden
og ind i skoven – det var
uhyggeligt, men det endte som
det skulle! Hvis du er nysgerrig efter hvad der skete,
så kom med til Grupperådsmødet, så vil der sikkert
være sladder og grin.
Husk Grupperådsmødet den 8. april 18-21.
I år prøver vi et nyt koncept ved Grupperådsmødet:
Forretten serveres på 4 poster, hvor vi fortæller om
året der gik, økonomien, aktiviteter i gruppen og de
forskellige projekter der er gennemført. Bagefter er
der middag og valg til bestyrelsen.
På Grupperådsmødet spiser vi først sammen og så
ser/hører vi historier om året, der er gået. Det plejer
at være vældigt hyggeligt. Efter hyggen vælges der
friske kræfter til bestyrelsen. Desværre er der nogle
tekniske udfordringer med regnskabet, så det bliver
ikke klar til godkendelse på mødet. Der vil senere blive
indkaldt til ekstraordinært Grupperådsmøde mhb. På
godkendelse af regnskab og budget.
Efterlysning
I forbindelse med Grupperådsmødet er der brug for
nye ansigter til bestyrelsen. Henrik fortsætter som
Gruppeleder og teknisk hjælper på havnen. Nicolai og
Kirsten fortsætter i bestyrelsen. Nilan rejser snart
Jorden rundt, så han stopper til sommer. Christian
stopper som kasserer og Anja stopper som formand,
men fortsætter i bestyrelsen. Hverken Jeppe eller
Rasmus ønsker genvalg, men lover at hjælpe med ad
hoc opgaver (A la nyhedsbrevet). Bestyrelsen mødes 4
gange om året og giver lederne feedback på deres
arbejde med spejderne, laver fondsansøgninger og
tager strategiske beslutninger for gruppen.
Vi håber, at der er nye forældre, der vil gøre en
indsats for, at gruppen kan fungere. Ingen bestyrelse –
ingen søspejdergruppe!
Vits:
En Jon Little (Søspejder fra Rungsted) var ude og sejle
med en englænder og så falder Jon Littleren i vandet
og råber: Hjælp! Englænderen svarer: What?? Jon
littleren svarer: Ja gu’ faen er det vådt!

Vinterprogram Trop:
1. april – tropsmøde i Vedbæk
6. april Svømmehalstur
8. april – Grupperådsmøde 18-21
27. april – Tilrigningsdag
4. maj - Standerhejsning
Vinterprogram Flok:
1. april – Møde i Vedbæk
6. april Svømmehalstur
8. april – Grupperådsmøde 18-21
29. april – Tilrigningsdag
4. maj – Standerhejsning
Husk at melde afbud, hvis du bliver forhindret
Facebook – Trop

Facebook – Flok

Fællesfoto fra årets Fastelavnstur 😊

