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Bestyrelsesmedlem i Giber Å Gruppe 

Dette dokument beskriver kort, hvad det vil sige at være medlem af bestyrelsen i Giber Å Gruppe. 

Hos Giber Å Gruppe ønsker vi os en aktiv bestyrelse, som vil være med til at gøre gruppen til ”en 

velfungerende og attraktiv spejdergruppe” (vores mission). 

Hvad ønsker lederne sig af bestyrelsen? 

Du kan, som aktivt bestyrelsesmedlem, gøre en kæmpe forskel i forhold til ledernes arbejde og 

dermed direkte i forhold til den oplevelse dit barn får i gruppen.  

- Du er med til at afhjælpe lederne i en række praktiske opgaver, som de 

ellers i sidste ende kommer til at udføre (se opgaveoversigten på vores 

hjemmeside under ”Ledelse”) 

- Du er med til at påvirke gruppens overordnede retning for 

spejderarbejdet. Især på vores årlige udviklingsweekend for bestyrelse 

og ledere, som afvikles i januar, kan du være med til at sætte præget på 

retningen i gruppen. 

- Det er vigtigt, at du i stor udstrækning selv tager initiativ og arbejder 

selvstændigt med de opgaver du påtager dig, da der ikke er en daglig 

fuldtidsleder som kan koordinere og styre alle opgaver. Når det er sagt, 

så er der selvfølgelig masser af støtte og vejledning fra de andre voksne, 

bestyrelsesformand og gruppelederne. 

Hvad får du ud af det? 

Du får også selv rigtig meget ud at være en del af Giber Å Gruppe.  I de 10 år gruppen har 

eksisteret har langt de fleste, som har været medlem af bestyrelsen, oplevet: 

- Du bliver en del af et fællesskab, som nyder at skabe rammerne for og arbejde med 

børnenes udvikling til at blive ansvarlige og selvstændige unge mennesker. Særligt 

tilflyttere til Mårslet, har nydt godt af meget hurtigt at blive en del af et fællesskab. 

- Du kommer til at få mange oplevelser sammen med de andre gruppen (både børn og 

voksne), hvor du på nærmeste hold kan se, at vi sammen gør en forskel.  

- Du kommer meget tæt på selve udviklingen af gruppen og dermed den oplevelse dit barn 

får i gruppen. Da Det Danske Spejderkorps arbejder under et bredt formål – at udvikle børn 

og unge til vågne selvstændige mennesker, der tager ansvar for sig selv og deres omverden 

– så er der stor forskel på hvordan de enkelte spejdergrupper i Danmark løser denne 

opgave og det kan du være med til at påvirke hos Giber Å Gruppe. 

Du bestemmer selv hvor meget du vil lægge i dit arbejde i bestyrelsen. De voksne i gruppen har 

meget forskellig arbejdsindsats i gruppen, afhængig af hvor meget tid de kan afsætte til det. Dette 

er der en forståelse og en respekt for i gruppen og derfor er gruppen også altid på jagt efter flere 

hænder til at løfte opgaver (også udenfor bestyrelsen), så det ikke bliver for surt at være aktiv 

voksen i gruppen. 


