Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Mandag d. 03.09.19 - 17.00-19.00
Sted: Frydenborg – den ledige hytte
Tilstede: alle på nær
Afbud fra: Storm, Emil, Viktor, Saskia,
Referat: Gro
Dagsorden punkt
Praktik
Lidt at spise
Referent
1. Opfølgning
Referat fra sidst- og ellers noget vi skal høre om eller
følge op på siden sidst?
2. Ledersituationen
o Gruppeledelse
o Mini

Beslutning/kommentar

Evt. Opfølgning
/Ansvarlig
Tina
Gro

😊

Godkendt 

Gruppeledelse:
Birgitte holder op som gruppeleder ved næste grupperådsmøde
(22. februar 2020). Så der skal findes en (måske to) ny(e) til at
overtage.
Birgitte har givet Gert en beskrivelse af, hvad rollen indebærer
vedlagt referat.
Skal evt opdele opgaverne idet der fx er nogle administrative
ting, som evt kan deles ud på andre. Tages op på næste
bestyrelsesmøde om der kan uddelegeres nogle opgaver så
gruppelederen ikke står med det hele.
Birgitte har meddelt at hun gerne vil støtte/hjælpe en ny
hjælpe med at få styr på/komme ind i tingene.
Lederne vælger selv deres gruppeleder (stipuleret i
reglementet).
Mini:
Mangler mindst én mini-leder. Lise er midlertidig sygemeldt!
Mette står pt for det hele!! Har brug for fast hjælp = Har brug for
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at der er en der kan hjælpe med planlægningen. Der er lagt en
plan frem til jul.
Overvejer at kontakte forældre for at få hjælp. Sætter en dato for
et møde, hvor det skal præsenteres for forældrene, ”hvad det er
at være leder”.
Årsplanen skal præsenteres ved dette møde, for at forældre kan
se ”små perioder”, hvor de evt kan deltage. Måske en god måde
til at ”få smag for det”?!

3. Orientering
o BUS
o Division
o Korps
o Frydenborg udvalget: Visions
workshop d. 22/8
o Orientering og drøftelse om
forældrereaktioner på
kontingentopkrævning
o Orientering vedr. sag omkring
ophavsret
o Velkomstfolder revideret: se
https://www.spejderhat.dk/frydenborggruppe

BUS:
Ole Lintrup vil gerne afløses. Han peger meget på at det er en
fra Frydenborg som bør afløse da vi er en af de store grupper.
Division:
Er i gang med at arrangere Novemberdag (lørdag 2. nov).
Emnet bliver Harry Potter.
Korpsråd
skal på listen under ”Orientering” til næste møde.
Frydenborg visionen:
Sct. Georgs gilderne ønsker, at der skal udvikles på
Frydenborg-området. Det er mange år siden der er sket noget.
Ved workshop snakkede man om visioner for Frydenborg
grunden. Snakkede om hvad man godt kunne tænke sig – og
hvad man ikke kunne.
Pt er det holdningen at det primært skal være et
spejderområde/et outdoor område. Området skal således ikke
”blive for pænt”, der skal ikke faldunderlag over det hele osv.
Andre må gerne bruge området, men det skal være på
spejdernes principper. Overvejer om man kan opgradere
området ved at gøre noget klimavenligt. Tankerne omkring
udviklingen går i to retninger: en spejder-retning og en
grøn-retning.
Der skal nu formes en arbejdsgruppe til at drive dette videre.
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Det kan evt komme i udviklingsplanen.
Referat fra mødet vedlagt.
Punktet Skal med på mødet næste gang (4. nov)
Kontingentopkrævning
Når kontingentopkrævning sendes ud er der altid nogen der
brokker sig (mener de har meldt sig ud/ikke skal betale). Der er
mange der mener de har meldt deres børn ud. Det er løbet løbsk
denne gang. Birgitte har modtaget modbydelige mails (Gert har
været cc).
Perioden for kontingentet løber halvårligt (1/1 og 1/7).
Gruppens holdning er, at hvis man har været med på
sommerlejr, så har man også ”brugt spejdergrej” i løbet af denne
sæson (den med betaling fra 1/7) og derfor skal man også
betale kontingent.
Det diskuteres hvorvidt der kan ændres på hvornår kontingentet
løber fra. Det skal synkroniseres med korpsets opkrævning.
Hvorledes gør andre grupper?
Lars undersøger, hvorledes korpset forholder sig til det/er der
nogen retningslinjer.
Her efter sommerferien har 5 spejdere meldt sig ud – dette er et
meget normalt mønster.
Orientering vedr ophavsret
Tropsinvitation anvendte foto med ophavsret hos scanpix.
De har nu opkrævet et beløb for krænkelse af ophavsret.
Birgittegøje gruppen har fået lignende opkrævning – og har nu
taget kontakt til et firma som scanpix om at få afholdt et
kursus/seminar om hvorledes man skal forholde sig til billeder på
nettet.
Forslag om at et sådan kursus afholdes i BUS/Divisions
sammenhæng.
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Velkomstfolder revideret
Birgitte har opdateret folderen og uploadet til spejderhat.
Godkendt af bestyrelsen.

4. Datoer og Arrangementer
o MTB-Marathon -status
o Mandehørm og Ladymud - Hvad gør
vi?
o Andre datoer

MTB
Malene orienterer. Vi har 17 poster der skal dækkes
Mange forældre havde oprindeligt tilmeldt sig (13) ved
afslutningsdagen samt arbejdsdagen. Pr dags dato er der
imidlertid kun 8 tilbage. Der skal findes nogen ekstra. Klanen
har ikke meldt tilbage med anta (flere af disse er på nat-hike).
Aftalen er at Klanen får en del af pengene til deres egen
gruppe.
Arrangør har meddelt at 10 mand skal stå ved KBKs baner – her
må ikke være børn! Det er dog generelt bestemt at dette
arrangement ikke er for børn!
Birgitte vil gerne sende en mail/opslag på FB ud til ALLE
medlemmer for at kunne få folk med til at bemande de sidste
poster. Malene, Saskia og Gro sender tekst til Birgitte snarest
(inkl. kontaktinfo).
Med de 10 ekstra poster opnås en øget indtægt på ca 3.500 kr.
Mandehørm/ladymud
Sct Georggilderne har lejet hele området.

Så vi gør ikke noget.

Andre datoer:
2. november – Novemberdag på Gurredam der er behov for
en forældre til hjælpe med parkering og madudlevering. Peter
vil undersøge om han kan udføre dette (som han plejer).
5. Økonomi, Adm
o Sommerlejr økonomi

Divi-lejr:
Har et lille overskud når tilskud (80% af lejrplads lejen) er
kommet retur. Det foreslås at dette bruges til at købe et
stjernetelt (et sådant som var lejet til sommerlejren 2019). Evt
købe to (Magnus forhandler rabat med spejdersport  ).

😊
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Troppens tur:
Overskud fordi de kom for sent hjem så SJ skulle betale penge
tilbage. Overskud er udbetalt direkte til deltagerne, da de selv
har været med til at samle pengene ind.
6. Hytterne og materiel
o EL installationer i hytterne
o Arbejdsdag: Forslag til arbejdsgang
(Vedlagt)

El installationer:
Lars (en forældre) gennemgik el i hytterne ved arbejdsdagen.
Har lavet en prioriteret liste over hvad der skal laves.
Der skal lægges en plan for opgaverne.
Holdningen er, at idet vi har med børn at gøre, så skal dette
være i orden. Der er således et behov for at få et prisoverslag på
at få det hele lavet.
Skal overveje om vi kan søge noget refusion på
opgraderingerne.
Lars har anbefalet en elektriker – Magnus tager kontakt og får et
tilbud i hus. Hvorefter ansøgning om tilskud kan begynde.
Fremadrettet skal der være retningslinjer mht, hvorledes man
skal forholde sig til el og elinstallationer.
Skal evt tages op i BUS idet der også kan være andre grupper
som ligeledes render ind i ulovlige installationer (grundet alderen
på hytterne/bygningerne).
Arbejdsdag:
Bedre forældretilslutning i år ifht tidligere. Dejligt med
snacks/frugt/drikke som man bare kunne gå til og fra.
Birgitte har sendt liste ud med opgaver, der skal løses i
forbindelse med at afholde en arbejdsdag (opdateret) vedtaget
af bestyrelsen.
Der skal være noget bedre forberedelse/fordeling af opgaver
næste år. Bestyrelsen (forældredelen) skal tage teten.
Bedre afklaring overfor trop og klan at de også skal deltage i
arbejdsdag. Der skal forventningsafstemmes.
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7. Punkter fra sidste møde:
o Forældreengagement - hvorledes kan
vi skabe et fællesskab
8. Nyt fra en gren
o Denne gang er det Junior

Medtages på næste møde

9. Evt.

Undersøge muligheder ifbm nyt køkkentelt. Evt søge midler
hertil. Evt et flextelt fra Dancover.

Medtages på næste møde

Evaluering af dagens mødeform (kl 17-19):
Delte meninger. Vi evaluerer det igen efter næste møde
(november) og tager en beslutning om, hvorvidt januars mødetid
skal ændres.
Fremadrettet forplejning bør være ”mindre” – evt blot frugt og
kaffe ved tidlige møder og lidt snack i ved sene møder. Ingen
reel bespisning.
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