Gruppestyrelse Frydenborg gruppe DDS
Mandag d. 06.05.19
Sted: Frydenborg – den ledige hytte
Tilstede: alle på nær
Afbud fra: Lars Juel Andersen og Henrik Holm Mortensen
Referat: Gro Lilbæk

Punkt

Beslutning/kommentar

Spisning 18 – 19 v/ Saskia

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

-

2. Ledersituationen

Alt ser godt ud – god dækning i alle grupper. Dog, for at
kunne opretholde m/k-forhold flytter en mini-leder (k) til
junior-leder til august, når minierne rykker op til junior.
Ny leder hos mini’erne – han er faldet godt til allerede.
25 børn på venteliste – der optages pt ikke nogen hos mikro
og mini.

3. Orientering

GDPR – Gert orienterer.
Formand og gruppeleder har modtaget information fra DDS,
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Evt. Opfølgning
/Ansvarlig

o

BUS

som de har skrevet under på, på gruppens vegne.

o

Division

o

Korps (Orientering om GDPR fra
DDS)

Det er jævnligt oppe på ledermøder, at man skal huske ikke
at ligge inde med personlige oplysninger. Man skal huske at
slette mails.

o

Frydenborg udvalget

Så længe korpsets-system anvendes er der stor sikkerhed
mhbp GDPR.
Største problem er pt ’dropbox’ og brug heraf. Overvejer at
købe adgang til ’dropbox’, da det umiddelbart er mere sikkert
end ’den gratis version’. Der ligger dog ingen personfølsomme
data her ved nuværende anvendelse.
Diskussion om, hvorledes GDPR indvirker på de data, som skal
med/være tilgængelige på lejre. Det oplyses imidlertid, at
papir-version af data er ikke et problem i samme grad som
digitalt.
Gruppen følger korpsets anbefalinger.
På sommerlejr/divisionslejr vil kopi af alle børns
sygesikringsbevis forefindes i lejren (i beskyttet boks).

BUS – Birgitte orienterer.
Sidste møde afholdt hos Frydenborg (med kaffe omkring
bålet).
Der er et stort samarbejde imellem de blå grupper i
kommunen, og i divisionen. Der er et formelt samarbejde og
en jævnlig udveksling af erfaring mellem spejdergrupperne i
Hillerød, generelt. Der er dog ikke meget konkret
samarbejde mellem Megalipperne og Frydenborg gruppe i
hverdagen, dog samarbejdes der via Frydenborg udvalget,
der håndterer vores fælles område
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Bålaften (en del af BUS) den 23. maj. DDS Brødeskov
planlægger. OBS på, at der ikke serveres mad!

Frydenborg-udvalget – Henrik Nejst orienterer
Arbejdsdag har været afholdt. Hegn opsat ved grønt område
ved ’nedkørsel’, således at området ikke anvendes til
parkering.

Generelt – v. Henrik N
Råd i Møllen bliver fikset snart. Forsikring kommer til at
dække alle materialer til udbedring både til høje og venstre
for døren  gruppen skal selv dække arbejdsløn for at fikse
det til højre for døren.
Mangler en ”hyttefar/-mor”. Birgitte har en beskrivelse af
arbejdet/ansvaret. Vil lave et opslag på FB for at skaffe en.
For at sikre samarbejde med bestyrelsen skal der et punkt
på dagsordenen for at sikre godt samarbejde.

Møde med ”Gilderne” – Henrik Nejst
Gilderne vil gerne lave noget, der kan skabe nogle penge! De
har pt ingen indtægt, men lokker for et ”fælles projekt for
hele Frydenborg” med at de kan skaffe penge til et større
projekt.
Gilderne forsøger at samle nogle fra ’grupperne i Frydenborg’
for at lave en workshop. Gilderne ønsker at lave ”noget nyt”
herude til fælles brug (fx klatrevæg, spejdercenter, ny stor
bålplads ell.lign.).
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Der er ikke ønske fra ’vores ledere’ om at det bliver et
spejdercenter herude.
Der er ikke nogen som umiddelbart kan se behovet for ’et
projekt’.
Lars og Henrik deltager på bestyrelsens vegne – men hvem
skal med af lederne? Hvilken dato skal workshop være? Der
er endnu ingen indkaldelse!

Division – Birgitte orienterer.
Udviklingsplan præsenteret ved Divisions-møde: ”Vi skaber
modige børn og unge”. Et udlæg. Vedtages senere.
Mangler umiddelbart noget om ”fællesskab”.
Link til udviklingsplan sendes med i referat. Alle læser
igennem og evt kommentarer gives/sendes til Magnus og/eller
Mads så de kan tage det med til Divisions-møde.

4. Datoer og Arrangementer
o

Sommerlejr (orientere om de nu
mere konkrete planer)

o

Bestyrelses og lederfest

o

Skal vi deltage på Mandehørm og
Ladymud (fra sidste møde)

o

MTB-Marathon - status

o

Andre datoer

Sommerlejr – Birgitte orienterer
64 skal afsted! Dejligt mange 😊
Eksterne med: Lars (minileder), Christina (Junioleder)
Informationsseddel sendes ud af mikroleder vedr pakning.
Informationsmøde for forældre holdes ved sommerfest 19.
juni - information i de enkelte grene. HUSK at skrive i
invitation at der sælges t-shirts. Der kommer invitation på
hjemmesiden snart.
Gruppens dag (fredag) = skal bruges til ”rigtigt”
spejderarbejde. Aktiviteten skal holdes hemmelig over
for spejderne, derfor nævnes den ikke her, men alle
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må meget gerne må donere knapper, snor o.li. så der
skal købes mindre. Det blev foreslået at lave et opslag
på FB.

Tropslejr – Gert orienterer
Troppen skal på vandretur til Lapland, der god tilslutning
næsten alle deltager. Det er lykkedes Jacob at få billigere
transport end først budgetteret, og det har hjulpet godt
på økonomien.
Her i foråret afholdes der træningsture, så alle troppen
kan få checket udstyr og fysisk form.

B&L-fest – 21. juni (med påhæng) i ”Møllen”
Mad bestilles udefra – Birgitte er ’chef’ (Gro hjælper med
evt ’deal’).
Birgitte sætter invitation op på spejderhat.
Henrik Nejst sørger for drikkevarer.

Mandehørm/Ladymud
Skal der gøres noget? Tændes et bål? Være lidt uniformer?
Der tages stilling til, hvorvidt der skal gøres noget når vi
nærmer os dagen. Det kommer lidt til at afhænge af, hvor
mange forældre man kan få til at lave noget til MTB
(nedenfor). Hvis mange melder sig til MTB kan forældre i
bestyrelsen måske stå for noget ved dette arrangement.
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Der tages stilling til, hvad der skal ske ved næste møde.

MBT – v. Malene
Informere om behov for forældrehjælp ved sommerlejrens
informationsmøder (19. juni). Vil skabe mere viden om, at det
er vigtigt som forældre, at hjælpe til da det er en indtægt
til gruppen. Det gør det billigere at være spejder!
Uvist, hvor mange poster der skal dækkes ind. Kontakt til
Viktors mor vedr information herom. Malene kontakter!
Voksne kan kun stå sammen med et barn, hvis junior-alder. De
cykler hurtigt og mange ad gangen. Så primært voksne.

Oprykningstur og arbejdsdag – søndag den 25. august
Børn er på oprykningstur i forvejen. Forældre kommer
søndag ca kl 10 for at hjælpe med diverse arbejde og hele
”turen” afsluttes med lidt fælles hygge. Arbejdstid 10-12.
Opgaver skrives på planche, hvorpå man kan melde sig. Nogle
skal koordinere opgaver og afvikling heraf. Nogle skal stå for
frokosten. Ikke planlagt yderligere
Tidligere har man afsluttet med fælles frokost. Forslag om
at man dropper frokost-delen, da det er mere overskueligt
tidsmæssigt (som forældre)  Foreslår at der serveres kage
og is i stedet. Saskia og Gro planlægger.

5. Økonomi og Adm
o

Tøj til lederne (opfølgning)

o

Aktivitetstilskud

Henrik er her ikke, så status kendes ikke.
Birgitte og Mette er ikke kommet længere mht tøj til
lederne. De har møde snart.
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T-shirts til salg ved sommerfest  husk info i invitation

6. Hytterne og materiel
o

Brændeskur - planlægning af
opsætning

7. Forslag fra sidste år: Point tavle med
forældrehjælp i grenene (fra sidste møde)

Hytterne – Mette orienterer
Den ’nye Lars’ (mini-leder) kan evt tjekke op på/gennemgå alle
elinstallationer. Han må gerne lave en prioriteret liste over
hvad der skal laves.

Brændeskur ”Grethe”
Hvad viser doodle  29. juni.
Skal hentes med trailer ved EsNord – måske af flere
omgange.
Malene sørger for rydning af området inden.
Malene og Birgitte sørger for trailer (kontakt Ralle?) og
afhentning.
Indvielse og opfyldning med brænde ved forældrearbejdsdag
(25. august).

”Pointtavle” - Hvordan motiverer vi forældre til at være
med?
Der ønskes en større motivation af forældrene – hvorledes
skal dette gøres bedst?
Tænker at …
… bestyrelsens forældre skal aktiverer ”deres netværk”.
… der skal skabes en fællesskabsfølelse forældrene imellem.
… ???
Skal tænkes lidt mere igennem. Med på næste møde!
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8. Nyt fra en gren
Denne gang er det Mini

Mette orienter om ”Vandreweekend”
Minierne deltog – 11 deltog, hvoraf 4 ikke havde forældre
med. En god oplevelse – alt er arrangeret! Vil gøre det igen
næste år.
Måske bruge dette som en ”forældre-fællesskabs-følelsearrangement”. (Eller kan man arrangere noget selv i gruppen –
jf. pkt ovenfor)

9. Evt.
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