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Bestyrelsen hos delfinerne det sidste år har bestået af: 
5 Forældre-repræsentanter: Lisbeth Kallestrup (formand), Carsten Engelsfelt (kasserer), 
Johnny Laursen, Peter Kondrup Jensen og Janne Jensen. I første halvdel af året har suppleant 
Dorthe Morild Simonsen deltaget i møderne. 
1 Gruppeleder: Bitten Pedersen 
2 Lederrepræsentanter: Thomas Schneider (Tropsleder), Mikkel Sejr Wessberg (Seniorleder og 
Mini-assistent) 
2 Ungerepræsentanter (15-23 år): Oliver Burmeister, Mathias Deding, Simon Madsen 
(suppleant) 
 
 
På Grupperådsmøde sidste år fik Bestyrelsen til opgave at arbejde med markedsføring og 
fundraising.  
 
Markedsføring 
Markedsføringen var tænkt for at få flere spejdere, da der de sidste 3 år kun har været lige 
over 100 spejdere. De sidste mange år har antallet af Delfiner ligget på 120-130 spejdere, dog 
med 149 medlemmer i året 2012/2013.  
 
Årgangene fra 0.-9. klasse på Skæring Skole, Sølystskolen, Virup Skolen, Skødstrup Skole, 
Lystrup Skole, Elsted Skole er steget fra ca. 4400 til ca. 4700 elever i samme periode – men 
der er et fald fra knap 1600 elever til knap 1500 elever på Skæring Skole og Sølystskolen 
tilsammen.  
 
Inden iværksættelse af nye markedsføringsinitiativer havde vi drøftelser mellem ledere og 
forældre om, hvilket antal spejdere, der er det ideelle for Delfingruppen og de forskellige grene 
(Mikro, Mini, Junior, Trop og Senior). Der var enighed om, at det er vigtigt, alle spejdere kan 
være sammen på f.eks. fødselsdagsløb og at grenene ikke bliver så store, at de ikke kan være 
til spejder samme dag. Det er ideelt med ca 120 spejdere. 
 
Det blev besluttet, at markedsføringsinitiativerne for året kom til at bestå i: 
- Oprettelse af facebook-gruppe (stor succes under landslejr) 
- Delfin-armbånd 
- Tag en ven med til spejder 
- Artikler til aviser. Beskrivelse af hvad vi fortager os / hvad vi vinder. 
- Markedsdag 
- Bedre skiltning på Delfingaarden. 
- Mikrobespejdere i foråret, ca. 6 søndage, hvor man kan snuse til spejder med sine forældre 
(2018). 
 
Bestyrelsen havde også ambitioner om at lave en ny hjemmeside, men der var ikke nogen, der 
følte sig kaldet til denne frivillige opgave. 
 
 
Fundraising 
Bestyrelsen har gennem flere år stået for fundraising-arrangementer, hvor spejderne og 
forældre sættes i sving. Delfinerne havde en rigtig god indtægt ved Coop's jubilæum på 
havnen, hvilket foregik over 3 dage (1 fredag og 2 lørdage) samt diverse motionsløb. 



 
Aarhus Kommune har for 2018 og årene frem ønsket frivillige til at hejse flag ved mærkedage. 
Delfinerne har fået 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 i dette og melde sig til flaghejsning og nedtagningen med deres spejder en af de 
mange dage. 
 
I forbindelse med den dyre sommerlejr SL2017 forsøgte vi, at familier kunne melde sig til 
fundraising arrangementerne – mindst 5 timer – og få en reduktion i deltagelsesgebyr. Det var 
meget vanskeligt logistisk at få til at gå op – så det gør vi ikke igen.  
 
Det er altid muligt for familier, der ikke har råd til at sende deres barn på spejderlejr at 
henvende sig til Bestyrelsen, da der er mulighed for at ansøge Aarhus Kommune eller se på 
andre muligheder.  
 
Desuden er der fundet besparelser på forsikringer (fra 19.000 kr. til 11.000 kr.) 
 
Der har også været nyanskaffelser i form af svævebanemateriale. 
 
 
Sorring-hytten 
Sorringhytten blev normineret til en bygningspris i Silkeborg Kommune 2017 – men vandt 
ikke. Sct. Georgsgilderne i Aarhus har bevilget 10.000 kr. til betaling af landinspektøren for 
opmåling af matrikel i Sorring. Spejderfonden har bevilget 5.000 kr.  
Det går fint med Sorringhytten og andre spejdere fra Aarhus er begyndt at leje den også.  
Der er arbejdsdage 1-2 gange årligt, hvor vi godt kan bruge frivillige hænder.  
 
Delfingården 
Delfingården ejes af Aarhus Kommune, som også vedligeholder. Vi håber på, der kommer ny 
belægning på pladsen i 2018.  
 
Der har været indbrud to gange lige efter hinanden i november måned af en gruppe unge 
mennesker. Den sidste gang blev de opdaget af nogle voksne delfiner og anmeldt til politiet. 
De har slået ting i stykker. 
 
Vi ved nogle unge holder til ved vores shelter på spejdergården, hvor der efterlades tomme 
flasker, cigaretskod mv. Shelteren er af dårlig fatning og eftersom spejderne ikke anvender en, 
så har Bestyrelsen besluttet at rive shelteren ned. 
 
Det er forældrene, der holder Spejdergaarden ren og Bestyrelsen påskønner indsatsen – og 
tager også gerne mod en hånd ved den årlige arbejdsdag. 
 
 
Aros Division 
Delfinerne er sammen med andre spejdere i Aarhus en del af Aros Division. Vi ejer i fællesskab 
Thorsagerhytten. Der er arbejdsdage 1-2 gange årligt, hvor vi godt kan bruge frivillige 
hænder.  
 
Andre grupper i Aros divisionen overvejer at indføre 3. års juniorer, så spejderne rykker et år 
senere op i Troppen. (Emnet drøftes senere på mødet). 
 
 
Rummelighed hos Delfinerne 
Bestyrelsen blev af ledergruppen bedt om at drøfte særligt udfordrede børn, der kræver særlig 
lederkraft. Lederne oplever en stigning i børn, hvor forældrene forventer, der tages særlige 



hensyn. Nogle gange med god grund andre gange kommer det som en overraskelse for 
lederne. Spejderbevægelsen handler om fællesskab, tolerance og bredde – men hvor går 
grænsen? Lederne bad om et holdningspapir til, hvorledes vi i Delfinerne takler udfordringer, 
så det ikke er den enkelte leder, der fra gang til gang skal vurdere.  
 
Bestyrelsen forhørte sig hos Det danske Spejderkorps  
Hovedkontor, hvor der ikke ligger nogen politikker eller lignende. Aarhus Kommune har en 
rådgivning, hvor forældre kan møde op (også anonymt) og høre, hvorledes man tackler 
udfordringer. Special individuel støtte skal gå gennem skolen. 
 
Bestyrelsen besluttede at udforme en forældre-folder, hvor det beskrives, hvilke forventninger, 
der er til forældre og barn, når man er spejder. (Emnet drøftes senere på mødet)  
Det blev også besluttet, at man ved barnets tilmelding til spejder skal svare på, om barnet er 
medicineret eller har særlige udfordringer.  

Også rummelighed mellem grenene er drøftet og i særdeleshed i forhold til seniorerne. 
Bestyrelsen ser seniorerne som selvstændige unge mennesker, der selv definerer 
mødehyppighed, aktiviteter og tidspunkter for ophold på Delfingården. Der må gerne være sen 
aktivitet, men der må ikke holdes fester, være fulde eller narkopåvirkede voksne eller børn på 
Spejdergården. Der må kun ske overnatningerne på Gården, når det er aftalt med en 
Gruppeleder eller bestyrelsen. Der er en seniorleder, der som hidtil ser til at Gruppens 
alkoholpolitik overholdes. (Findes på hjemmesiden). Seniorlederen har betrykket Bestyrelsen i, 
at seniorerne hidtil har overholdt disse bestemmelser. 

De unge spejdere, der rykker op/ kommer hjem fra udlandet / kommer hjem fra efterskole har 
udtrykt ønske om at danne en nyoprykker-klan. Bestyrelsen synes overordnet, at 
sammenholdet i grenene skal bevares, men har også forståelse for, at aldersforskellen i 
seniorgrenen kan opleves så stor, at det kan give mening med en nyoprykker-klan, der starter 
efter sommeren 2018 for de helt unge seniorer.  

 
Lederindsats 
Bestyrelsen vil meget gerne takke de fantastske ledere hos Delfinerne. Lederen yder en 
kæmpe indsats og har i 2017 brugt en stor del af ferien på SL2017. Ikke nok med tid – det er 
også dygtige ledere, der gør vore børn til dygtige spejdere. Jeg har noteret mig, at i 2017 har 
Delfinerne vundet Aros Divisionsturnering, Natløb på SL2017 og Flagermuslygteløbet i 
Marselisborgskoven for alle Aarhus-spejdere. Bestyrelsen valgte at påskønne den kæmpe 
indsats med en julegave i form af en spejder-soft-shell-jakke til alle ledere. 
 


