
Solvang gruppes udviklingsplan 
Vedtaget på bestyrelses- og ledermødet den 11. januar 2021 

 

Hvad/Mål  
 

 

Hvordan  

 

Hvornår  

 

Hvem  

 
Lederne  
 
Styrkelse og 

udvidelse af 
bestyrelse og 
ledergruppen 

Afholdelse af 

lederdøgn 

2021 Bestyrelse/lederne  

 
Medlemmer  
 

Vi arbejder 
vedvarende med at 
fastholde 
medlemmerne i alle 
grene, således vi 
bibeholder et godt 
medlemsgrundlag. 

Det er i gruppens 
interesse at 

ventelisterne holdes 
på et minimum. Vi vil 
gerne bibeholde vores 
status som en 
attraktiv 

spejdergruppe 

Fokus fra hele 
gruppen  

2021 Bestyrelse/lederne  

Vores medlemmer 
ved hvilke oplevelser 
der venter fremover i 
deres spejdertid  

Afholdelse af fælles 
arrangementer:  
Gruppetur, 
tænkedag, Sct. 
Georgsdag, 

Gensynsmøde, 
Juleafslutning 

Hvert år  Lederne  

 
Aktiviteter  

 
Vores medlemmer 
ved hvilke oplevelser 

der venter fremover i 
deres spejdertid ved 
afholdelse af fælles 
arrangementer, 
gruppetur, tænkedag, 
Sct. Georgsdag, 
gensynsmøde og 

julemarked. 
Deltagelse i 
divisionsarrangement
er afhænder af egne 
arrangementer 

Alle grene følger 
gruppens røde tråd. 

 
Nøgleord er 
udfordring, læring og 
oplevelse. 
 
Vi kunne flytte 
enkelte møde ud i 

byen. 

2021 Lederne  

 

 



 
Kendskab 
  
Det er vigtigt med 
positivt kendskab og 
samtidig en fordel at 

være en kendt gruppe 
udadtil. Blandt andet 
er det fordel når vi 
skal søge fonde samt 
reklamere for 
spejder- og 

lederrekruttering og 
forældrehjælp. 

  

Vi skal sende artikler 
til Folkebladet og 
lægge opslag på 

Facebook siden. 
 
Facebooksiden skal 
fungere som 
infoskærm. 
 

Vi kunne flytte 
enkelte møder ud i 

byen så vi kunne 
blive synlige.  

Artikler til Folkebladet 
sendes 3 gange årligt 
– forår, sommer og 

vinter. 
 
Vi skal fortsat deltage 
aktivt i Kulturnatten i 
Glostrup  

Lederne og 
medlemmer af 
bestyrelsen skiftes til 

at udarbejde artikler. 
Artikler fra forældre 
er også velkomne.  

 
Grej 
  

Vi prioriterer at 
vedligeholde og 
systematisere 
gruppens nuværende 
grej, så det er nemt 
tilgængeligt og 
understøtter vores 

fantasifulde ideer. 
 
Vi arbejder aktivt for 

at gruppen får si egen 
shelter i skoven 

Arbejdsdage 
 
Der søges 
fondsmidler således 
at gruppens grej 
fortsat udbygges  

Forår og efterår 2021 Bestyrelse/lederne  

 

Inddragelse af forældre  
 

.  

Vi arbejder på at 
grenene og gruppens 
arrangementer og 
møder lægges op på 
hjemmesidens 

kalelenderfunktion 

Aktiv brug af 
kalenderfunktion på 
hjemmesiden. Info 
om tid og sted og evt. 
aflysning vægtes. 

2021 Gren- og gruppeleder  

 

 

 


