Referat - Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Tirsdag d. 05.11.19 - 17.00 - 19.00
Sted: Frydenborg – den ledige hytte
Tilstede: alle på nær
Afbud fra: Birgitte, Saskia
Referat: Mette
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 - ny GL
o Ledersit. generelt

3. Orientering
o BUS
o Division
o Korps
o

Beslutning/kommentar

På sidste møde aftalte vi at det skulle være let bespisning (frugt,
kiks og the og kaffe)

Evt. Opfølgning
/Ansvarlig
Victor + emil
Mette

Ingen kommentarer.

Brainstorm på ledermødet. Opdeling af arbejdsopgaverne, så de
lettere vil kunne uddeles til andre.
To - tre ledere nævnte at de gerne vil tage del i de forskellige
opgaver.
Forslag til eksterne kandidater skal afprøves.
Forslag til en GL-patrulje, hvor de forskellige opgaver er delt ud.
På juleledermødet laves opfølgning på GL-situationen og videre
plan.
Trop og junior har forslag om, at det bliver valgfrit om man vil
fortsætte, som 3. junior istedet for 1. års trop.Birgitte
Gøje-gruppe arbejder med denne løsning. Lars nævnte, at der
skal være helt klare regler for oprykning ellers kan det blive
svært.
Mikro vil gerne være en eller to ekstra. Viktor vil gerne
forespørge i klanen om et makkerpar kunne være interesseret.
BUS: Haft besøg af repræsentant for Kongernes Nordsjælland.
Hovedtrækkene er, at nationalparken skal være levende og
udvikle vores natur og friluftsliv i samarbejde og respekt for
vores kulturarv. Hovedindsatsen for friluftsliv er at sikre
sammenhængen i stisystemer og overnatningsmuligheder
aktuelt. 1) Alle skal ud i det fri, 2) Det skal være hensigtsfuldt
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friluftsliv 3) Anlæg og friluftsaktiviteter til alle
OBS: Ole vurderer, at der er overskud på flere af
Folkeoplysningsudvalgets puljer – så fremsend ansøgninger
(materielpuljen). Til Folkeoplysningsudvalgets
decembermødeårets sidste, bliver vi præsenteret for hvad der er
i overskud i puljerne for 2019. (OBS: VI har søgt og fået i år, og
skal nok vente til næste år…)
Bevæg dig for livet: Et projekt vi alle er inviteret til. Deltag i årets
foreningsaften - for alle foreninger i Hillerød Kommune. Birgitte
er inspirator på et indlæg om fastholdelse d.d. – der kommer 80
deltagere fra flere foreninger til mødet
BUS-møde mandag den 20. januar 2020 kl. 19 hos DGS
Frederiksborg Trop (regnskabsmøde)
Division: Der er for-korpsrådsmøde kl. 19.00 d.d. – og der var
en vellykket novemberdag.Peter informerede om sine oplevelser
fra Novemberdag. Novemberdøgn gik godt og Frydenborg
deltog med 67 spejdere og ledere.
Korps: Korpsråd medio november, der skal vedtages ny
udviklingsplan. Der kan kun vælges færre kandidater end
tidligere, fordi der kun er 3 kvindelige der stiller op.
Mads og Magnus fortalte om kandidaterne. Korpset bruger kr.
21 millioner om året på konsulenter. En af kandidaterne, Henrik,
vil gerne skære ned på brug af konsulenter og vil bruge flere
frivillige i korpset.
4. Datoer og Arrangementer
o MTB-Marathon -evaluering
o Grupperåd i februar - (Birgitte har
reserveret Dragehytten), kontakt til
Giller ang. mad, erfaringer fra sidste
år, udviklingsplan
o Andre datoer

MTB-evaluering: Malene fortæller, at det var et hårdt arbejde.
Processen op til var rigtig god. Malene fik aldrig svar fra Klanen
og hun skrev fire til fem gange, men intet svar. Magnus tager en
snak med klanlederne. Der skal være respekt og give svar.
Malene måtte til sidst tage en beslutning om at vi måtte give op
på en post og sende kr. 2000 til Malenes datters 6. klasse for at
få posterne til at gå op.
På dagen fik Malene fik at vide, at der manglede tre personer på
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Malene

Posen og der var hun ved at give op.
Det værste var at hun ikke hørte fra klanen og at hun fik fem
afbud søndag morgen.
Oprindelig kr. 3500 og fik ekstra for 4.000, men måtte så give kr.
2000 væk. Hun blev mest frustreret over uvisheden.
Problemer på Posen hvor de gerne vil have at vi rydder op. Men
det er ikke en af posterne. Magnus fortæller at Frydenborg
“plejer” at rydde op, men er det en af vores opgaver?
Godt materiale fra Mette Theilmann. Mette foreslår, at Malene
skal deltage i planlægningsmøderne. Malene vil gerne lave
arbejdet næste år, men hvordan løser vi udfordringen med
Klanen og afbud på dagen.
Peter stod for enden af Slotsgade, hvor der var mange
udfordringer med beboere, turister, ect. Mere autoritet fx Politi
og langt bedre afmærkning. Malene tager alle forslag med
videre til planlægningsmødet, som hun forhåbentligt bliver
inviteret til.
Flere deltagere vil gerne deltage igen og vi aftaler, at vi gerne vil
igen.
Grupperåd: lederindberetningerne og formandens beretning –
samt regnskab og budget skal ud min. 3 uger før. Vi skal tage
stilling til kontingentet.

Lars kontakter Gilderne
vedr. mad.

Birgitte har lavet huskeliste fra sidste grupperådsmøde til
Grupperådet 2020.
Henrik Holm tager kontakt med GL og bestyrelsesformand i
januar for at lave budget for 2020.
Næste bestyrelsesmøde 14. januar 2020
Lars kontakter gilderne med hensyn til mad.

Udviklingsplan: Birgitte foreslår, at vi begrænser os til at lave
et oplæg til en proces, der skal køre i foråret – og får den
godkendt på Grupperådet. Birgitte vil gerne skrive et oplæg,
baseret på Korpsets snart vedtagne plan, og med forslag til
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Birgitte

proces: Skal på bestyrelsesmødet i januar, hvor den skal
kvalificeres.
Malene foreslår, at mikro/mini/junior får seddel med hjem, så vi
kan få flere familier til at deltage.
Gert foreslog, at vi overvejer om der kan være alternativer til
film. Det er måske ikke alle børn, der kan underholdes af film.
Tænk på om der er kunne andere løsning eller organiseret på
en bedre måde. Fx film der varer så lang tid, at det kommer til
at passe til Gruppemødets længde.

Bestyrelsen

Gruppetur i foråret til Filialen i Ganløse
Sommerlejrene er ikke på plads. Det bliver ikke en fælles lejr i
år, men individuelt i grenene.
5. Økonomi, Adm
o Budget 2020: Sætte et beløb af til
Køkkentelt

6. Hytterne og materiel
o EL installationer i hytterne
o Hytte Vedligehold 2020 - ønsker til
ansøgning
o Opfølgning arbejdsdag - er der
udeståender med brændeskuret, eller
andre

Huske at søge Folkeoplysningsudvalget om tilskud på 50 %
Stjerneteltet er indkøbt og lederne foreslår, at vi køber et nyt
køkkentelt.
Magnus foreslår, at vi kunne få et stort sejl ud over bålstedet.
Lars foreslår, at ledergruppen arbejder videre på en løsning.

Ledergruppen

EL: Magnus har kontaktet Hillerød El-service, hvor der skal
være et møde, så vi kan få et godt tilbud. Mødet bliver før jul. Ift.
til tilskud skal det være efter 1/1. Arbejdet skal laves efter 1/1.

Magnus sørger for en
pris inden 1/1 2020.

Hyttevedligehold: Hytterne blev malet i 2013 for over kr.
50.000
Malenes nyttearbejde vil gerne lave malearbejdet, hvor
Frydenborg blot skal betale for malingen. Malene kan købe til
Hillerød kommunes priser og kan få en pris på malingen.
Troppen måler hytterne op.
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Malene finder pris på
maling

Magnus opmåler
hytterne.

Varmepumpen i Anne Stuart har ikke så lang tid igen, så vi skal
nok budgettere med en ny.
Mette foreslog, at belysningen bliver skiftet i begge hytter, da
arbejdsbelysningen ikke er god. En god løsning vil være LED
med lysdæmper. Kommes på budgettet.
På budgettet: nye bænkesæt. Magnus tjekker op på hvordan
vores bænke har det.
Malenes nyttearbejde har malet brændeskuret og fyldt
brændeskuret op.
Derudover har hun leveret brænde til fælles benyttelse på
Frydenborg.

7. Punkter fra sidste møde:
o Forældreengagement - hvorledes kan
vi skabe et fællesskab
o Evaluering af mødeform (kl 17-19):
o Lars undersøger, hvorledes korpset
forholder sig til kontingentet
opkrævning er der nogen
retningslinjer.
o

Evaluering af mødeform: Gert nævnte, at flere har problemer
med at nå til mødet. Peter har til tider aftenvagt. Lars har møder
kl. 19. Saskia kan ikke torsdag.
Næste møde varer tre timer fra kl. 17-20, så vi får styr på
Grupperådsmødet og budget. Forplejning: Saskia. Referat:
Gro/Birgitte
Kontigentopkrævning:
Lars har undersøgt, hvordan korpset laver opkrævning og andre
grupper.
Lederne foreslår at kontingentopkrævning - som er pr. 01.07 og
01.01 - sendes ud en måned før (01.06 + 01.12 med evt.
betaling senest en uge før.
Henrik Holm foreslår, at vi beholder perioden og ikke begynder
at lave dette om. Der har kun været to problemer i år og Henrik
mener ikke, at dette er normalt.
På mødet var en diskussion om vi skulle lave opkrævning tre
gange om året, så det bliver samme som korpset.
Så er sommerlejren med i betalingen i fx maj.
Derudover skal vi i budgetarbejdet tænke på om vi skal lave en
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Magnus tjekker
standen på
bænkesættene

ændring og eventuelt kontingentforhøjelse.
Teknisk er det ikke et problem at lave perioden om iflg Henrik
Holm.
Henrik Nejst nævnte, at vi har lidt travlt ift. at der er opkrævning
pr. 1/1. Henrik Holm vil gerne undersøge, hvad der sker på
systemet efterfølgende. Vi ønsker ikke at presse en beslutning
igennem for at nå det til d. 1/1, det er vigtigt at vi får behandlet
en ændring grundigt. Punktet skal med på næste møde i Januar.
8. Nyt fra en gren
o
9. Evt.

6

Gert

