Til rette vedkommende

Vedr. Yvonne Kamper, Grønnemose Allé 65, 2860 Søborg

København, d. 28. januar 2015

Yvonne er det, man kan kalde en rigtig ildsjæl. Hendes gå-på-mod og tro på
succes gør hende til en af BispebjergSpejdernes stærkeste ressourcer.
Yvonne er et meget visionært menneske og ser hun et potentiale, så forstår
hun at udfolde det og følge de gode idéer helt til dørs. Det mod og det ansvar,
Yvonne føler for BispebjergSpejderne er hovedsageligt årsag til, at vi er
vokset fra en lille og skrøbelig spejdergruppe til i dag at være en af landets
store og velfungerende spejdergrupper.
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Yvonne har engagement, gå-på-mod og sans for detaljen fra idé til færdigt
produkt – et talent vi værdsætter hos BispebjergSpejderne. Når det kommer
til kommunikation, forstår Yvonne endvidere at sætte sig i modtagerens sted
og finde en løsning, der tilfredsstiller modtagerens behov såvel som gruppens.
Yvonne er god til at samle informationer, visioner og/eller strategier på en
simpel og overskuelig måde, som giver overblik og hjælper den daglige drift
og udvikling af gruppen.
Yvonne yder altid en imødekommende service til vores medlemmer, forældre
og frivillige ledere. Som medlem i gruppeledelsen er det bl.a. Yvonnes ansvar
at afholde MUS-samtaler med vores frivillige ledere, og derigennem
identificere opmærksomhedspunkter, som vi som gruppeledelse skal handle
på. Yvonne går meget systematiseret og udforskende til opgaven på en måde,
som skaber tryghed for vores frivillige ledere og brugbare resultater for
gruppeledelsen.
Yvonnes imødekommenhed og administrative overblik kommer også hende
og gruppen til gode i hendes funktion af enhedsleder. Som enhedsleder
koordinerer Yvonne både de øvrige ledere i enheden og de aktiviteter, ture
og arrangementer, vi afholder for vores 8-10-årige spejdere. Yvonne formår
herigennem at skabe attraktive aktiviteter for vores medlemmer, som rykker
deres horisont og udvikler dem mod hele mennesker.
Sammen rykker vi verden – med vilje!
KFUM-Spejderne giver børn og unge mod til sammen at tage ansvar for en
bedre verden. Det gør vi ved at udvikle værdifulde kompetencer og skabe
meningsfulde fællesskaber med liv og begejstring, som er attraktive for flere
børn og unge. Det betyder, at den enkelte spejder føler sig stolt over og
anerkendt for at gøre en vigtig forskel.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Halvbjørn
Gruppeassistent, eksterne relationer, BispebjergSpejderne
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