
Udviklingsplan for Thorolf - spejderne på Islands 
Brygge 2015-2016 !!
Formål: At skabe spændende og udfordrende spejderaktiviteter for børn 
og unge samt ledere og sikre gode oplevelser til at fremme deres person-
lige udvikling.  !
Thorolf - spejderne på Islands Brygge skal være et attraktivt sted at 
være spejder og frivillig.   !
Mål:  !
•Det skal være sjovt at være spejder, leder, hjælper eller bestyrelses-
medlem hos Thorolf ☺ !

•Som minimum at fastholde nuværende spejdere (56) og ledere (9) 
•Med særlig vægt på fastholdelse af tropsspejdere !

•At hverve nye ledere således vi er min. 3 ledere pr. gren  !
•Have min. 3 ledere pr. 20 spejdere !
•At få genetableret mikrogrenen !
•At fastholde familiespejd !
•At sikre at grenene oplever Thorolf som en fælles enhed !
•Kommunikation til forældre - man går ikke til spejder, man er spejder !
•Opretholde synligheden “inde bag ved plankeværket” og i lokalmiljøet !
•Skabe endnu bedre økonomi til at lave flere spændende spejderaktivite-
ter for.   !!
Hvordan:  !
Lederrekruttering:  
•Fastholde synligheden på FB og www 
•Arbejde med den gode stemning blandt ledere med anerkendelse, kur-
sustilbud og ikke mindst medbestemmelse.  

•Fastholde fokus på at vi kan bruge flere ledere 
•Opslag både fysiske og elektroniske  
Ansvar: Bestyrelse og ledere !
Spejderrekruttering samt fastholde eksisterende:  
•Rekruttering kommer af sig selv. Så snart vi har ledere på plads vil vi 
nemt kunne fylde op.  

•Fastholde og vedligeholde ventelisten. 



•Tilbyde relevante og gode ture 
•Fastholde tropsspejdere gennem spændende aktiviteter såsom Adventureløb 
for dem der kan. 

Ansvar: Bestyrelse !!!!
Fællesskab:  
•Sommerens sommerlejr er for alle spejdere. Lederne vil arbejde på styr-
kelsen af fællesskabet op til denne lejr. Endvidere er der fælles divi-
sionstur i april.  

Ansvar: Ledere !
Kommunikation:  
•Fastholde vores høje niveau på FB og www.  
•Sørge for fyldestgørende velkomstmails om hvad spejder livet indebærer 
•Nyhedsbreve mindst 4 gange årligt 
•Skabe aktiviteter der kan samle spejderfamilier 
Ansvar: Bestyrelsen  !
Pengeskabende aktiviteter:  !
Fundraising:  
•Få gang i denne del og være aktiv i forhold til konkrete materiale 
mangler og fremtidens mulige ture.  

Ansvar: Bestyrelsen med legatudvalg !
Andre indtægter:  
•Fastholde vores julekalendersalg - hjælpe de spejdere som synes det er 
svært. 

•Spejdertivoli 
•Julemarked 
•Loppemarked 
•Sodavandsdiscotek?  
•Festival bod/salg af kaffe & kage?  
Ansvar: Bestyrelsen ! !!!!!!!!!!

"


