
 

 

 

 

Centerberetning 2019 

Moselund Spejdercenter 

 

Odense d. 1. marts 2020 

Årets arrangementer. 

Årets MUS-lejr var med deltagelse fra 7 grupper, i alt 100 deltagere. Årets tema var Disney. 

Centerlejren var rimeligt godt besøgt med 9 grupper og i alt 167 deltagere. Igen i år valgte vi ikke at bruge 
intendanturen, men have en kølecontainer. Maden blev bestilt i Brugsen i Hinnerup, hvilket lettede arbejdet 
med indkøbet meget. 

 

Udlejningen af hytten. 

Udlejningen af hytten har igen i år været meget lav, hvilket nok til dels skyldes, at der i en periode var pro-
blemer med kalenderdelen på hjemmesiden. Hytten er lukket ned i vinterperioden fra december til februar, 
da den er for kold og endvidere for dyr at opvarme. Hytten har været udlejet i 34 døgn. 

 

Bygningerne: 

Bygningerne er i løbet af årets arbejdsweekender blevet holdt passende ved lige.  

Toiletbygningen er stærkt nedslidt men fungerer. Intendanturen havde vi valgt ikke at anvende på MUS-
lejren i år, da den efterhånden ikke er så hygiejnisk mere. På centerlejren havde vi lejet en kølecontainer og 
på DM og MUS-lejren blot flyttet køleskabe over i Store Moselund. 

Lejligheden har vi ikke anvendt ret meget, da vi ofte holder til på Lille Moselund, når vi har arbejdsweekender 
og sover på loftet af Store Moselund på lejrene. 

 

Byggeplaner / fundraising. 

Vi har arbejdet videre med vores byggeplaner vedr. toiletbygningen, intendanturbygningen og medarbejder-
faciliteterne ved Store Moselund.  

Vi har sammen med vores fundraiser Johannes Damsgaard-Bruhn arbejdet videre med at gentænke, hvad 
det er vi helt præcist vil. Der er gennemført en visionsproces og arbejdet på at afdække hvilke fonde, som vi 
kan søge. Vi har i efteråret fået tilsagn fra Elro-fonden om støtte til en række mindre projekter, såsom shel-
ter, hængekøjehus m.m., som vi nu er ved at konkretisere. 

 

Samarbejdet med distrikterne / arbejdet i bestyrelsen. 

Samarbejdet med Gudenå og Marselis distrikter har fungeret godt. Vi fik i 2016 Morten Holm-Nielsen fra 
Stavtrup Gruppe valgt som repræsentant for Marselis Distrikt. Desværre har Henrik Holm grundet tidspres 
været nøde til at stoppe som repræsentant for Gudenå Distrikt. Det har ikke endnu været muligt at finde en 
afløser for Henrik. 

 

 



Medarbejderstaben: 

Medarbejderstaben har ligget stabilt i løbet af året på ca. 15 personer på vores adresseliste, men det er des-
værre kun en mindre fast kerne, der er aktive.  

Vi gennemførte igen i år vores traditionelle arbejdspåske, hvor det lykkedes at få en stor gruppe af unge 
mennesker med. Det var meget vellykket og vi vil forsøge at gentage dette i 2020. 

 

Økonomisk status: 

Regnskabet for året viser et underskud, hvilket bl.a. skyldes den faldende udlejning af hytten. 

 

De overordnede fremtidsplaner: 

Vi udbyder i 2020 MUS-lejr i Pinsen. Vi skal være vært for Gudenå Distriktslejr og har derfor ikke centerlejr. 
Endvidere skal vi have første del af DM i spejder. 

Derudover arbejder vi videre med visionsprocessen for byggeprojektet og samarbejdet med Johannes om 
fundraising. 

 

 


