Formandens beretning til PWG grupperådsmøde 12/2-2018

Året der gik:
Året i bestyrelsen for PWG har i det store drejet sig om, at der skulle nye medlemmer ind i gruppen. PWG
havde desværre oplevet en medlemsnedgang gennem en årerække, men nu ser det ud til at vi har fået
vendt den kedelige udvikling i antallet af aktive spejdere.
Lederne i PWG har igen i 2017 været meget villige til, at tage et stort slæb omkring reklame for gruppen
gennem deltagelse i forskellige arrangementer hvor det har været muligt at gøre god reklame for gruppen,
ligesom de har været kreative i deres forslag til hvilke muligheder der kunne bruges til at tiltrække nye
medlemmer/få børn til at komme til møder for at se hvad PWG har at byde på, tak for det.
Sommerlejeren 2017 (for troppen og juniorerne) var 2017 lejeren, som var en meget dyr lejr. I den
forbindelse blev derfor, allerede i 2016 bestemt i bestyrelsen og blandt lederne, at gruppen skulle gøre
noget aktivt for, at tjene penge således det er muligt at holde prisen på lejren nede i et rimeligt leje. Det
ambitiøse mål der blev sat for indtjeningen blev nået, og det er noget vi vil kigge på at gøre igen, når
grenene planlægger at tage på sommerlejre med høj deltagerpris.
Året der kommer:
At det ser ud til, at vi har vendt udviklingen i antallet af aktive spejdere i gruppen får os ikke til at ligge på
den lade side, og håbe på at nye spejdere bare kommer af sig selv. Vi har allerede kig på arrangementer
hvor vi kan komme ud og profilere gruppen, så må vi se om det er muligt med de kræfter der er til
rådighed, og om det kaster nye medlemmer af sig.
Som det fremgår af bestyrelsens udkast til udviklingsplan, så vil vi udover antallet af aktive spejdere, også
sætte fokus på, at finde nye ledere til vores i forvejen dygtige og engagerede ledergruppe.
I lighed med sidste år, så fylder de digitale medier meget i de unges liv, og derfor bliver vi fremadrettet nød
til at forbedre vores hjemmeside så den bliver mere indbydende og aktuel for folk udefra der kigger forbi
siden.

