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« De Gruppechef pass op de Fändel op !!! » Ass eng Ausso aus engem Film, deen um Chefdaag 
2010 gewise gouf. Dëst ass oft d’Vue vun eise Biber a Wëllef, déi de GC sou gesinn, se wëssen 
net wat seng Arabescht ass, se gesinn hien méi oder wéineger oft. Wat eigentlecht weist dat 
hie fir eis klengsten am Verband net visibel ass, hien zitt Fiedem am Hannergrond, a setzt sech 
net an Szen. Op dat elo gutt ass oder net hänkt vun all GC of. Net jiddereen ass d’Selwecht. 
  
  
Am Ufank vu senger Carrière als GC wëll een alles richteg maachen, et wëll een gerecht sinn, 
kennen Decisiounen huelen, fir jidderengem en oppent Ouer hunn, a säi bescht maachen de 
Grupp sou ze feieren dat et him besser geet wei een en iwwerholl huet. 
  
  
Grouss Ambitioune fir en jonke GC, denkt een sech, virun allem ass et wichteg dat en säin 
eegene styl fënnt, et kann en säi Virgänger net nomaachen, oder eppes duerstelle wat en net 
wierklech ass. Et muss ee probéieren authentesch ze bleiwen. 
  
  
Wat vun engem Verlaangt gëtt gesäit een op der Formatioun, mee wat ee Schlussendlech 
maache kann a maache well ass eng perséinlech Geschicht. 
  
  
En groussen Deel vu der Arabescht als GC verbréngt een domadder Konflikter ze geréieren, 
mol sinn et klenge mol grousser, mol steet de Grupp virum Aus, an heiansdo wann en Jore méi 

spéit doriwwer nodenkt war et just eng Banalitéit. De Konflikt ass wichteg, en hëlleft eis ze 
Wuessen. Ween alles schléckt wat ee virun d’Féiss gehäit kritt dee schuet sech selwer, et 

gëtt en ängschtlech an et verhënnert en Selbstvertrauen opzebauen. 
  



 

 2 

  
E Konflikt dee fair ausgedroe gëtt ass wichteg a richteg, se hëllefen engem ze wuessen an seng 
eegen Usiichten ze erklären. 
  
Vir d’aller éischt awer kucke mer mol wat de Verband meng wat mir alles kenne mussen, wat 
mir wësse mussen a wei mir eis Tâche sollen ëmsetzen. 
 

 

Wat denkt den Verband vun eis 

De Grupp gëtt geleet a no bausse vertruede vun engem Gruppechef. 

De Gruppechef ass dem Verband géintiwwer verantwortlech fir d’gutt Fonctionnéiere 

vum Grupp no de Grondsätz, Statuten a Reglementer vun de „Lëtzebuerger Guiden 

a Scouten“. 

  

 

(Statuten Art. 3.3) 

 

 

3.3 Ledung 

De Grupp gët geleet an no bausse vertruede vun engem(r) Gruppechef/taine. Dem(r) Gruppechef/taine steet 
ee(eng) Gruppechef/taine adjoint(e) zur Säit, wa méiglech vum anere Geschlecht. 

De Gruppechef/taine a säin Adjoint(e) gi vum Grupp gewielt a vum Commissaire général(e) ernannt 

De Gruppechef/taine as dem Verband géintiwwer verantwortlech fir d’gutt Fonktionnéiere vum Grupp no de 
Grondsätz, Statuten a Reglementer vun de ” Lëtzebuerger Guiden a Scouten “. 
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Ee kollegiale Chef am Grupp. 

• e gudde perséinleche Kontakt mat jidderengem am Grupp 

• hëlleft bei Schwieregkeeten, vermëttelt bei Sträitfroen a Reiwereien, 

• motivéiert fir mat ze decidéieren a mat Verantwortung z’iwwerhuelen. 

• leet e Wäert op d'Koeducatioun 

• huet virun allem eng positiv Astellung , spuert net mat éierlechem Luef, an hält sech 
zréck mat Kritiken. 

• schafft un den eegene Chefqualitéiten an hëlleft deenen aneren, dës Qualitéiten ze 
entwéckelen. 

De Gruppechef ass de responsabele Chef vum Grupp 

• suergt derfir, datt de Grupp séng Roll an der Uertschaft an am Verband erfëllt 

• huet en Iwwerbléck iwwert d'Finanzen vum Grupp, Subsiden, Gruppekees, 
Branchekees 

• ass op fir nei Iddien, encouragéiert originell Initiativen an akzeptéiert och emol e 
Risiko. 

• fördert d’Zesummeschaffe vun de Branchen am Grupp, 

• ass de Mediateur tëschent de Partneren vum Grupp (ASBL,de Frënn, der Gemeng.... 
)an hie setzt sech derfir an, datt déi eenzel Branche Raim a Material zu Verfügung hunn 

• waacht driwwer, datt déi edukativ Ziler vum Guiddissem/Scoutissem ni vergiess ginn. 

• Suergt, datt déi eenzel Chef nët op hire Poste sëtze bleiwen an doduerch méi Jonker 
keng Chance kréie fir och hir Talenter als Chef ze entwéckelen. An dësem Punkt geet 
hie mam gudde Beispill vir. 

• representéiert de Grupp no baussen an ënnerhält gutt Kontakter mat den Elteren, den 
Autoritéiten, de Nopeschgruppen, den aneren Veräiner asw. 

• Hält den Zäitplang vum Grupp am Aa ( Umeldungen WE, Formatiounen,...) 

Gruppechef ass en opmierksame Formateur. 

 

• Hie motivéiert déi aner Chef am Grupp eng Formatioun ze maachen 

• hält sech um Lafenden iwwer de Guidissem/Scoutissem,de Verband 

• Formatioun an Ernennung vun all eenzelne Chef. 

• iwwer Erzéiungsfroen, (Neiegkeeten aus der Zentral, Paddelen vun de Chef (Paddel 
däi Kanu), spirituell Formatioun, Zäitschrëften, Bicher, asw. ) 

• kennt d’Haaptakzenter vun de Branchemethoden a steet mat Root an Dood zur 
Verfügung 

• suergt derfir, datt d’Chef vun hire Formatiounserliefnësser rapportéieren a mech 
dat selwecht iwwert seng Formatiounen. 

De Gruppechef ass en zefriddenen Organisateur. 

• Freed un deser Funktioun 

• soll a kann delegéieren, ( Gruppesëkretär, Gruppekeessier, Mateialverwalter, 
d'Leedung vum Grupperot fir den Adjoint oder aneren Chef asw) 

• De Gruppechef-adjoint iwwerhëlt och eng fest Charge, (Formatioun, Organisatioun,...) 

• coordinéiert d’Aarbecht vum Grupperot Organisatoresches an Edukative 

• kloer a realistesch Objektiver, déi hien usteiert; 

• trennt Guidissem/Scoutissem a Privates. 
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• gëtt wichteg Informatioune weider déi hien duerch evtl. Medien gewuer ginn ass wéi 

z.B. „Wéi verhalen ech mech bei Zecken“ asw. 

• mierkt selwer wann et Zäit ass seng Charge ofzeginn a denktam Viraus dru fir e neie 
Chef an des Funktioun anzeweisen. 
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A wat denken d’Gemengenautoritéite vun eis 

  

De Gruppechef ass den deen den ugeschwat gëtt wann d’Lompe sténken, hie kritt ugeruff 
wann d’Carapio am Bësch ouni Erlaabnis Feier maachen, hie kritt d’Rechnunge gecheckt wann 
en keng Adress vum Keessier huet, hie muss sech virun allem veräntweren, hie steet un der 
Spëtzt vum Grupp a kritt di ganz Responsabilitéit ze spieren. 
  
 
Ass et wierklech sou schlëmm oder zeechnen ech hei een iwwerdriwwent Bild vum GC. 
All Grupp ass anescht, net all Gemeng gesäit d’Leedung d’selwecht, mir mussen eis bewosst 
sinn dat mir deen éischten Uspriechpartner si wann et em d’Leedung vun eisem Grupp geet. 
Eng Amicale huet en President, eng ASBL gëtt vun engem Comité geleet, an de Grupp huet en 
Gruppechef, dee vun de Chef gewielt a bestäteg gëtt, am Prinzip ass et dat selwecht just 
dat de Comité hei net gewielt gëtt mee sech zesummenzesetzt aus de jonke Scouten di aal 
genuch sinn eng Formatioun ze maachen.   
 

Wat denken di aner Chef vun eis 

Geet en op eng ATC Formatioun a schwätz een do mat jonken,zukünfteg Chef gesäit een 
däitlech wei di Jonk Chef ee gesinn, a wat se iwwert seng Arabescht denken: 
      Si geheien hien Nuets um zwou aus dem Bett well se sech un Nuetsrally verlaf hunn. 
      Si probéieren d’Responsabilitéit ofzeginn, wann en Accident um Camp geschitt ass 
        
 
Dat ass d’Bild wat mir als GC am Grupp hunn, „hien ass ëmmer fir eis do“. An et soll och genau 
dat Gefill sinn waat mir de Jonke Chef solle ginn. Mir sollen ëmmer fir si do sinn, awer net fir 
all Präis. 
Deen etabléierte Chef muss een déi Confiance  och ginn, och si brauchen een den se 
kennen uruffe wann si net méi wieder wëssen, si mussen sech kennen un engem „festhalen“ 
wann si Saachen organiséieren. 
 

Wat denken d’Eltere vun eis 

Oft ass et sou dat d’Eltere vir d’eicht bei de Branchenchef ginn wann si froen hunn. Wëll 
se dësen kennen an am meeschten mat him ze dinn hunn 
An awer sinn mir de GC deen haapt Responsabele vum Grupp, a wann et haart op haart 
kennt, froen d’Elteren nom Responsabelen. 

Fazit 

Dir Stitt un eichter Stell wann et Problemer gëtt, di är Chef net léise kennen, dir 
musst de Grupp managen an alles probéiere Schlëmmes vum Grupp ewech ze halen, alles an 

allem kann en soen dat dir op de Fändel oppasst, an op all dei dei him während engem 
Kortég no ginn. 

 


