Gruppestyrelse Frydenborg gruppe DDS
Mandag d. 11.03.19
Sted: Frydenborg – den ledige hytte
Tilstede: alle på nær Storm
Afbud fra: Lars
Referat: Mette
Punkt

Beslutning/kommentar

Spisning 18 – 19 v/
Aftaler om referent
1.

Opfølgning bl.a. fra Grupperåd, referat
fra sidst- noget vi skal høre om eller
følge op på ?

2. Intro til årshjulet på bestyrelses og
lederområdet
3. Orientering
o BUS
o Division
o Korps
o Frydenborg udvalget

Den nye bestyrelse præsenterede sig. Tak til Malene og Tina
for dejlig mad.
Referat fra Grupperådsmødet er underskrevet og fremsendt
til Divisionen. Birgitte afventer godkendelse fra
divisionschefen Tina. Der blev spurgt ind til hjemmesiden,
som bliver leveret af Korpset og vi betaler et lille beløb for
ydelsen.
Referatet er lagt op på hjemmesiden og findes under
bestyrelsens del. Birgitte har sendt en lille reklame på
gruppens facebook-side. Birgitte har sendt en liste til
grupperådsmødet til Gert, så vi ved hvad vi skal være mere
opmærksomme på til næste grupperådsmøde. Der havde
været en udfordring med film for spejderne bla. uddeling af
popcorn ect. Dette skal gøres anderledes til næste
grupperådsmøde.
Bestyrelsen kan finde årshjulet under “Om gruppen” på
hjemmesiden.
Lederne laver det næste årshjul på gruppeturen d. 30. og 31.
marts.
BUS: Børne- og ungdomsorgisationernes samråd. Nejst var til
det sidste møde. Tidligere har man skulle sende budget ind
for lokaleudgifter for det kommende år. Der er et maxbeløb
pr. medlem. Vedligeholdelsesudgift må være max. kr. 100 pr.
m2. De grønne har en stor udfordring, da de skal have skiftet
taget.
Vi har et problem da vi har haft udgift på kr. 16.000 for ny
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Evt. Opfølgning
/Ansvarlig

Gert skal skrive lidt
om bestyrelsen på
hjemmesiden.
Birgitte sender
lederhåndbogen ud
til den nye
bestyrelsen.
Opfordring til
deltagelse på

varmepumpe. Derudover har vi svamp på den ene side af
døren og på den anden side råd. Forsikringsselskabet har
haft en taksator ude og vi afventer svar for hvor meget
forsikringen vil betale.
Holm har sendt et budget ind på kr. 26.000 til kommunen og
vi afventer, hvor meget kommunen vil give som tilskud. Ole
Steen, som er tilknyttet Frydenborg, er formand for BUS.
I København kommune har lavet forslag om, at de frivillige
foreninger står for rengøring ect. for at kunne holde
længere åbent for brugere. Birgitte mener, at denne tendens
vil brede sig til andre kommuner herunder Hillerød.
Division:Dækker hele Nordsjælland fra Øresund til Ramløse
og Hornbæk til Hillerød.
I weekenden var fire ledere på temadag med
Øresunddivision. Dagen var kick-off til ledernes arbejde med
den røde tråd med udgangspunkt i Korpsets nye mærker.
Den røde tråd bliver også kombineret med
udviklingskompasset. På mødet talte Birgitte om hvordan vi
arbejder med begrebet “Åndelighed”. Begrebet skal være
med i udviklingskompasset, men vi kan ikke være
spejderkorps uden “Åndelighed”. Frydenborg forholder sig
dog neutralt ift. tro.
Korps:Mads og Magnus er stemmeberettigede for gruppen
til kommende korpsrådsmøde. Korpset har to spejderchefer,
som skal vælges på næste korpsrådsmøde. Birgitte og Mads
præsenterede Korpset.
Frydenborg udvalget: Er et udvalg for de tre grupper, som
er på Frydenborg området og kontakten til kommunen.
Grunden er lejet af kommunen. Nejst har været til
bestyrelsesmøde. Lars er også medlem af udvalget. Der er
forskellige sommeraktiviteter, som lægger beslag på
området. Arbejdsdag d. 7/4. Der er talt om at lave et hegn
fra portalen og ned ad, så græsplænen ikke bliver ødelagt af
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Frydenborg
arbejdsdag d. 7/4.
Nejst opfordrer til
at Lars og meget
gerne andre
deltager på næste
møde d. 20/3 med
Sct.
Georgsgilderne.
Gert følger op.
Nejst sender mail
til Holger Dahl.

forældre fra Kontiki.
Nejst har deltaget i møder med Sct. Georgsgilderne, som
gerne vil lave et stort spejdercenter på Frydenborg.
Frydenborg har 130 spejdere og de grønne har ca. 30
spejdere. De grønne er blevet mere interesseret i at lave et
spejdercenter, så Nejst har brug for at mere støtte til disse
møder. Et stort ønske er, at Lars deltager, som medlem af
Frydenborgudvalget. Derudover må andre også meget gerne
deltage, så der er flere stemmer mod tanken om stort
spejdercenter. Næste møde er 20/3. Gruppen er skeptisk
afventende.
Hvis man skal låne noget på Frydenborg området, skal man
have kontakt til Holger Dahl.
Hytterne udlånes kun i begrænset omfang,
kontaktinformation m.m. kan findes på hjemmesiden
https://www.spejderhat.dk/hytter , hvor Reglement for
Frydenborg området også ligger.
4. Datoer og Arrangementer
o Sommerlejr
o MTB-Marathon og Mandehørm
o Datoer for næste
bestyrelsesmøde(r)
o Andre datoer?

Sommerlejr: Tropssommerlejr til Lapland. Vandretur.
Divisionssommerlejr til Næsbycentret. Deltagere fra
Frydenborg. Mikro: 8 spejdere, Mini: 20 spejdere, Junior 15
spejdere, Klan 6 spejdere, ledere ½-lejr 5 og hel-lejr 3.
MTB-Marathon: 22. september. Forældredelen arrangerer
og får andre forældre til at stå på post. Der bliver poster om
formiddagen og om eftermiddagen.

Det blev aftalt, at
bestyrelsen tager
beslutning om
deltagelse på
Mandhørm og
Ladymud på næste
bestyrelsesmøde.

Fremadrettet: Datoen og opgaverne skal tidligere ud.
Kontakt til MTB er Mette Theilgaard (Victors mor). Peter,
Malene og Saskia.

MTB skal på næste
bestyrelsesmøde.

Der er et ønske fra forældrene om, at vi giver seddel med
hjem, så det bliver et pres til forældrene. Idé fra Malene, at
der står en fra bestyrelsen på parkeringspladsen og taler
med forældrene og presser på.

Birgitte reserverer
Dragehytten til
Grupperådsmødet d.
19/2

Mandehørm og Ladymud: 28. + 29. september
Birgitte informerede om, at gruppen ikke tjene, så mange
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penge på salg af kaffe/kage de sidste år.
Marlene kom med forslag om spejderne lavede rafter med
reklame og bål med snobrød.
Datoer for bestyrelsesmøder og andet:
Mandag d. 6/5 kl. 18. Referent: Gro. Mad: Saskia
Leder/bestyrelsesfest 21. juni. Planlægges d. 6/5
Tirsdag d. 3/9 kl. 17-19. Referent: Gro. Mad: Tina køber
ost/pølse/brød
Tirsdag d. 5/11 kl. 17-19. Referent: Mette. Mad: Victor +
Emil.
Tirsdag d. 14/1 kl. 17-19. Referent: Gro eller Birgitte. Mad:
Saskia.
Grupperådsmøde: Onsdag d. 19/2.
Oprykningstur og arbejdsdag: 24. og 25. august.
5. Økonomi og Adm
o Tøj til lederne (opfølgning)
o (årlig opfølgning) manglende
betaling af medlemskontingent

Tøj til lederne. Birgitte og Mette laver et endeligt oplæg
inden sommerferien. Der skal laves t-shirt og mulighed for
jakker.

6. Hytterne og materiel

Gruppen mangler borde. Malene tilbød, at hendes
nyttearbejdere gerne vil male hytten til næste år.
Point-tavle bliver udsat til næste møde.

Point-tavle skal på
dagsordenen til næste
møde.

Birgitte fortalte om hendes arbejde og samarbejdet med
bestyrelsen.

På næste møde: mini.

7. Forslag fra sidste år: Point tavle med
forældrehjælp i grenene
8. Nyt fra en gren
o

?

Holm informerede om at vi har fået hjælp til Lavvu-telt og
har fået kr. 60.000 i lokaletilskud. Aktivitetstilskud skal
sendes ind inden 1/4. Holm går videre med episoden med en
forældre, som har betalt, men gruppen har ikke modtaget
pengene. Holm mener, at det er en systemfejl og han følger
op.

Lederne vælger selv deres gruppeleder. Alt vedrørende
lederopgaverne bliver diskuteret i ledergruppen og besluttet
demokratisk. Herefter bliver bestyrelsen informeret.
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Birgitte foreslår
PR-udvalget om
muligheden for Divi-lejr
t-shirt.

9. Evt.

Gruppenturen er 30. - 31. marts. Peter står for maden.
Spejderne står selv for madlavningen på tur og store lejre.
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Birgitte tager fat i
mikroerne om hvornår
tilmeldingen kommer ud.

