
Årsplan 2020  
Nogle arrangementer er for de enkelte afdelinger, andre for alle medlemmer af 

gruppen.  

  

Januar  
18.-19. Juniortræf for Kviste  

25. julefrokost for leder/bestyrelse     

      

  

Februar   
22. grupperådsmøde, fastelavn og tænkedag for hele gruppen og forældre   

  

Marts  
7. Iscout divisions leder/seniorbegejstringsarrangement   

-slutning af marts til midt i maj sælges der lodsedler  

  

April  
5. vedligeholdelsesdag, hvor der er stor brug for hjælp fra forældre   

18. Divisionsrådsmøde kl. 12-17 for de 5 valgte til dette møde  

18. Fritidskonference for ledere og bestyrelse  

26. Affaldsindsamling og Sct. Georgsdag/spejderdag for hele familien  

  

  

Maj  
2.-3. Sove Ude og hjertestarterindsamling       

  

8.-10. PUF kursus for store Kvistespejdere i korpset  

21.-24. Sommerlejr for Frø og Spirer i Kristi Himmelfart ferien   

  



Juni  
12.-13. leder/bestyrelsesdøgn        

20. Ren Natur og sommerafslutning for hele gruppen med familier   

23. Sct. Hans bål i Næstved Parken for hele gruppen med familier  

  

Juli  
Uge 30 (19.-25.) Spovalgre sommerlejr (nordisk) for Kviste/Trop/Klan  

  

  

August  
9. klargøring af hytten og grund     

10. fælles spejderstart på Munkebakken med de andre grupper i Næstved  

21.-22. Indvielsestur for Hvideslægten    

22. klargøring til åbent hus      

23. åbent hus       

  

September  
4. klargøring til Foreningernes dag for trop, klan og ledere/bestyrelsen   

5. foreningernes dag   

26.-27. kl. 14-? leder og bestyrelsesdøgn inkl. fastsættelse af kommende årsplan og  

udviklingsplan      

26. kl. 10-14 vedligeholdelsesdag, hvor vi har stor brug for hjælp fra forældre  

  

Oktober  
3.-4. natløb i Vordingborg for troppen  

24.-26. mikro og mini træf i divisionen for Spirer uge 42 PLAN 

eller SPARK kurser for de store i troppen og klanen  

31.-1. trop og seniortræf i divisionen  

  

 



November  
31.-1. trop og seniortræf i divisionen  

8. banko for hele gruppen og forældre/søskende    

13.-15. Korpsrådsmøde for de 2 valgte til dette møde  

20.-22. gruppetur for alle spejdere    

  

Vi laver en separat plan med datoer for kurser for ledere og for trops- og seniorture i korpset.  

Vi har fjernet et par gruppeture, for at gøre plads til ture for de forskellige afdelinger.  

  

  

 


