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Bestyrelsens Beretning for 2020
Bestyrelsen
Bestyrelsen hos Delfinerne det sidste år har bestået af:
● 5 Forældrerepræsentanter: Lisbeth Kallestrup (formand), Carsten Engelsfelt
(kasserer), Johnny Laursen, Inge Høj Kristiansen, Mia Staunsager.
● 3 Lederrepræsentanter: Jakob Kondrup Jensen (Gruppeleder) Thomas
Schneider (Tropsleder), Mikkel Sejr Wessberg (Seniorleder og Mini-assistent)
● 2 Ungerepræsentanter (15-23 år): Mathias Deding, Oliver Burmeister, Christian
Rud (suppleant)
2020 i corona-virus tegn
Også Delfin-spejderne har i 2020 været præget at nedlukning pga af
corona-pandemien både i foråret og igen i efteråret. Det har medført ændring i en
række spejderaktiviteter. Det Danske Spejderkorps har været i tæt kontakt med
Dansk Ungdoms Fællesråd, der har haft møder med og får information fra
Kulturministeriet. Der har flere gange været forsinkelser i præcise udmeldinger fra
Kulturministeriet i forhold til betydning af corona-restriktioner for fritidsaktiviteter.
Dette har givet anledning til lokale Delfin-drøftelser om, hvorledes Delfinerne konkret
skulle forholde sig – så der kunne komme den bedste balance mellem
spejderaktiviteter og samtidig overholdelse af de på tidspunkt gældende
corona-restriktioner.
Bestyrelsen plejer at deltage i start af spejderåret og oprykningen af spejderne. Pga
corona var der ikke et fælles arrangement.
Ligeledes blev der ikke afholdt det vanlige Fødselsdagsløb for hele Gruppen i efteråret.
Bestyrelsen har drøftet flere muligheder for at skabe fællesskab og fornyet gejst efter
corona-tiden mellem spejdere, forældre og ledere ved fælles arrangement. Imidlertid
har restriktionerne fortsat sat en hindring i vejen.
Aarhus Kommune har fastholdt den budgetterede støtte til de folkeoplysende foreninger,
herunder alle spejdergrupper. Støtten fra Aarhus Kommune plejer at være aktivitetsafhængig.
Renovering Delfingården udendørsarealer
Delfingården ejes af Aarhus Kommune. Delfinerne har en formel brugsaftale med
Aarhus kommune v/Sport & Fritid. Aftalen gælder brug af spejdergården Bredevej 2A,
8250 Egå. Aftalen har ingen udløbsdato men kan opsiges fra Aarhus kommune med
12 måneders varsel. Aarhus kommune vedligeholder Delfingaarden – men ikke er
forpligtet til at installere nyt.
I foregående år er Akvariet sat i stand og nyt køkken installeret af frivillige ledere og spejdere.

Delfinerne søgte Anlægspuljen hos Aarhus Kommune til forbedring af
udendørsarealerne med anlæggelse af ny bålplads, fliser, med videre bag
Delfingaarden. Aarhus Kommune bevilgede max. 237.600 kr. inkl. moms, dog max.
50% af de samlede anlægsudgifter, som er ansat til en værdi af 475.200 kr. Midlerne
er givet til 2020-2021. Projekt er pt. i udbud og forventes færdigt inden sommer.
Det har været drøftet, hvorvidt det skal være muligt at reklamere mod et bidrag til
udendørsrenoveringen. Flere havde den holdning, at spejderarbejde skal være fri af
reklamer, hvorfor det blev besluttet at undlade at søge private firmaer om bidrag mod
et tilskud til forbedringen.
Det er forældrene, der holder Delfingården ren og Bestyrelsen påskønner indsatsen. Vi
håber, der er forældre, der vil give en hånd med til anlæggelse af de nye udearealer
og ved den årlige arbejdsdag.
Sorringhytten
Sorringhytten udlejes primært til spejdere og kan anvendes også af skoleelever fra
lokalområdet. Således anvendes hytten af Sorring Skole i år også i det tidlige forår
pga corona.
Overdækningen på terrassen er blevet vintersikret. Der er blevet installeret ”ny”
varmluftsovn i køkkenet. Næste projekt er at sætte en skydedør for brændeskuret, så
kun dem med adgang til hytten kan bruge af det tørre og kløvede brænde. De øvrige,
der er i shelteren må klare sig med at sanke i skoven, hvor der er masser at tage af.
Der er arbejdsdage 1-2 gange årligt, hvor frivillige hænder altid er velkomne.
Arbejdsdage annonceres på hjemmesiden. Der er et udvalg, der sørger for hytten. Tak
for den indsats.
Fundraising
Aarhus Kommune ønsker frivillige til at hejse flag ved mærkedage ved indfaldsvejene
til Aarhus. Delfinerne har siden 2018 haft tjansen med Flaghejsning ved Randersvej
og Grenåvej. Det giver ca. 20.000 kr. årligt for at hejse flagene de to steder på 30
mærkedage. Forældre opfordres til at bakke op om dette og melde sig til flaghejsning
og nedtagningen med deres spejder en af de mange dage. Bestyrelsen har ansvaret
for at varetage denne opgave.
Det var planlagt, at Delfinernes skulle deltage i lokal markedsdag i Egå. Dette
loppemarked blev aflyst pga corona-pandemien.
Seniorerne har solgt juletræer.
Lederindsats
Forældrene i Bestyrelsen vil meget gerne takke de fantastiske ledere hos Delfinerne.
Lederen er dygtige og yder en kæmpe indsats til glæde for vores børn og unge.
12.02.2021 – På Bestyrelsens vegne Lisbeth Kallestrup

Gruppelederens beretning for 2020
Året har på alle måder været helt anderledes.
Meldingen fra ledergruppen er at man på trods af et utal af først forholdsregler og
senere en reel nedlukning, stolt har forsøgt at holde fanen højt. Der er som oftest en
fin bemanding og en god stemning på møderne. Kniber det med at få enderne til at nå
sammen, er folk gode til at træde til og give en hånd.
I foråret var flere nervøse for hvordan vi dog kunne drive spejderaktiviteterne videre,
samtidig med at virus rasede udenfor døren. Vi holdt møder hvor bekymringerne blev
vendt og hvor vi talte om hvorvidt vi kunne fortsætte. Vi besluttede sammen, at
spejder var en vigtig ingrediens i vores medlemmers fritidsliv. I en hverdag der blev
mere og mere præget at nedlukninger og restriktioner fik spejderne lov til at
fortsætte. Så vi fandt løbende på små listige regler og krumspring, så vi kunne holde
spejderaktiviteterne gående, så længe som muligt.
Sidst på året måtte vi dog sande at det ikke gik længere og vi måtte lukke og slukke,
indtil der igen kommer styr på smittetallene og vi får en tilbagemelding fra DDS om at
vi kan starte op igen. Heldigvis tyder alt på, at vi nærmer os en afslutning. Men
tvivlen om hvordan vi kommer til at åbne op i den kommende tid, er stadig meget
usikker. Vil vi kunne komme på en stor sommerlejr sammen? Vil vi kunne komme på
fælles ture og være samme som i “gamle dage”? Ja, det vil vi, men hvornår det hele
kører helt normalt igen, er selvfølgelig svært at sige.
Ledersituationen ved delfinerne er fortsat rimelig stabil, omend der har været lidt
udsving. Især har vi oplevet udfordringer blandt mikroerne, hvor vi et stykke tid har
manglet støtte. Vi håber meget at dette vender efter genåbningen, da der især blandt
de små, er behov for lidt flere hænder.
Som sagt tidligere: “Om man hjælper som leder eller assistent, for store eller små, er
mindre vigtigt – når bare man hjælper”.
Tak til alle, tilknyttet delfinerne i Egå.
Spejderhilsen
Gruppelederne v. Jakob & Mads
12.02.2020

