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Centerleder Per Olsens årsberetning:

Referat fra spejder centeret år 2002.
Det har igen været et rigtigt godt år med stor aktivitet, det gælder både på hverdage som i
weekender, jeg kan mærke at der er kommet flere spejdere til i de to korps, det er en særdeles
positiv udvikling, det er rigtig dejligt når centret bruges.
KFUM har haft jubilæum de havde en rigtig god dag selv om toilettet strejkede, men ved velvilje fra
Thorsø kloak service blev problemet løst til manges tilfredshed. Der har været forsøgt indbrud i
bunkeren, låsebeslagene til porten var ødelagt men det kunne afhjælpes med nogle nye, jeg tror mere
at det var drengestreger, traileren er blevet repareret, den var ved at falde fra hinanden. Der er
blevet plantet hybenbuske på skrænterne, der er stadig nogle planter til bage, så hvis der er nogle der
har lyst, er de velkomne til at plante dem på skrænten ved terrassen.
Der er lagt skridsikre riste på gangbroen, Det håber jeg har afhjulpet problemet med de glatte
brædder. Som noget nyt er kludekonerne begyndt at holde kursus i centret, det er også dejligt at det
kan bruges til det.
Jeg vil også sige tak til repræsentanterne fra de to korps samt Harry for nogle særdeles positive
møder, det er dejligt at gå fra et møde og de er aldrig for lange, de er effektive, med en god
fornemmelse af at vi har lavet et godt stykke arbejde til forhåbentlig glæde for alle de brugere der
benytter centeret.
Jeg vil også sige tak til de forældre og styregruppemedlemmer der har været behjælpelig med at slå
græsset og plante, jeg synes det er med til at styrke den korpsånd der både må og skal være tilstede
for at få sådan et hus til at fungere.
Jeg vil slutte med endnu engang at sige alle dem der har været behjælpelig på en eller anden måde
med at få centeret til at fungere. Fra viceværten skulle jeg hilse og sige at vi ikke altid er enige
korpsene og viceværten imellem hvordan tingene skal afleveres men det løses altid i en fordragelig
tone, så han er også tilfreds med tingenes tilstand.

