
Gruppestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Onsdag d. 17.06.20 kl. 19.00 

Sted: Frydenborg – den ledige hytte 
 
Tilstede: alle på nær  
Afbud fra:  
Referat:  Gro  
 

Punkt Beslutning/kommentar Evt. Opfølgning 
/Ansvarlig 

● Opfølgning bl.a. fra Grupperåd, 
referat fra sidst- noget vi skal høre 
om eller følge op på herunder 
Covid19 

Referat fra sidst er godkendt 
 
Status på covid-19 ved Bitten: 
Gen-opstart: starten af juni igen  
I nedlukningsperioden er ventelisten eksploderet! Pt er 
ventetiden mindst 1 år! Megalipperne og de grønne har 
ingen på venteliste!  
 
Skal vi som gruppe gøre noget for ændre på dette? Et 
punkt til næste møde! Vi skal muligvis tænke ud af 
boksen. 
 
Divisions-gruppeledermøde i mandags – novemberdag 
er aflyst. Der bliver et novemberdøgn som klanen skal 
hjælpe med at udføre/lave (de får en fest som 
kompensation). 
 
Alle grene skal på sommerlejr/-døgn. 
Mikro – Helsinge 
Mini – Frydenborg 
Junior – Forlev (spejdercenter) 
Trop – Fredensborg 
Klan – ”baghaven” 
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Bestyrelsen bakker op om at der afholdes sommerlejr i 
alle grene! 
 

● Gennemgang af Årshjulet på 
bestyrelses-  og lederområdet 

● Orientering om GL-Lederteam  

Bitten har lavet et årshjul – det ligger på hjemmesiden! 
Der er ikke datoer for bestyrelsesmøder på pt – men 
den opdateres så snart de kendes! 
 
GL-lederteam: 
Der har ikke være afholdt lederteam-møde, så intet nyt 
herfra.  
Oprindeligt var det kun noget, der skulle køre frem til 
august, men grundet nedlukningen, så har der ikke 
været nogen møder. Det foreslås derfor at de kører ”et 
halvt år ekstra”.  
Målet er stadig, at der kun skal være én gruppeleder. 
Der er ikke noget nyt på denne front endnu (ingen har 
meldt sig). Skal tages op igen på næste 
bestyrelsesmøde. 
 

 

● Orientering fra div. udvalg, korpset 
m.m. 

○ BUS 
○ Division 
○ Korps 
○ Frydenborg udvalget 

○ Udlån af hytter til Kontiki  

○ Henvendelse vedr. familiecamp  

BUS – intet nyt 

Division – intet nyt. Divisionsrådsmøde – dato er 
udsendt. 

Korps – åbning for tilmelding til PLAN 

Frydenborg udvalget – arbejdsdag aflyst! 

- Frydenborg har følgende spørgsmål til Udvalget 
- Skal græsset slås mindre i området? Det er 
hyggeligt med det ”lidt mere” vilde udseende. 
Malene tjekker op på om Kommunen har en 
strategi mht græsslåning i området (før der 
tages kontakt til udvalget). 
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Kontiki – har lånt hytterne indtil skoleperioden er slut 
(uge 26). Har sørget for rengøring – og toiletterne har 
aldrig været så rene 😊  De glemmer et par gange at låse 
havedørene (dette vil blive påpeget).  

Lejen af hytterne er ’nye bord-bænk-sæt’! 

Kontiki’s brug kan kun lade sig gøre fordi vi ikke selv 
skal være i hytterne! De ”fylder” meget med deres ting 
(på en ok måde). Konklusion: Det er ok Kontiki har lånt 
hytterne i denne corona-tid. 

 

Udlån af hytter til sommerlejr: Flok (Absolon?) fra 
Amager kommer i uge 27 (micro-mini) 

 

Familie-camp: Hillerød Fodbold ville gerne benytte 
området/hytterne til camp for corona-ramte børn. 
Megalipperne, de grønne og os, har meldt fra til at der 
er resourcer til at være en del af det. Gilderne har meldt 
positivt tilbage, så det bliver til noget i løbet af 
sommeren.  

 

● Datoer og Arrangementer 
○ Datoer for næste 

bestyrelsesmøder 
○ Sommerlejre 
○ MTB-Marathon  
○ Oprykningstur og arbejdsdag 
○ Andre datoer? 

 

Bestyrelsesmøder: 
Form og tidspunkt – sidste år blev der forsøgt 
forskellige setup, men ingen var ”lige i øjet”. Det drøftes, 
hvorledes det skal gøres fremadrettet.  

Uge 34 – onsdag 19/8 kl 19-21 (Malene forplejning; Gro 
referent) 

Uge 43 – fredag 23/10 kl 17-19 efterfulgt af 
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”Kartoffelfest” (Gro referent) 

Uge 1 – torsdag 7/1 kl 17-19 (Lars forplejning; Mads 
referent) 

Uge 8 – grupperådsmøde – onsdag 24/2 kl 18-20 
(bestyrelsen mødes kl 1730 – Bitten booker 
Dragehytten – Lars booker mad – Pernille ordner 
”DVD’en”) 

 

Sommerlejr 

Bestyrelsen bakker op om, at der kan afholdes 
sommerlejr. DDS’ retningslinjer følges.  

Forslag om, at der kommer en forældre og klarer ”den 
ekstra rengøring” som kræves som følge af covid-19 
(Sundhedsstyrelsens retningslinjer).  

Der er massere af sprit tilgængelig. Bitten har købt stort 
ind 😊 

 

Oprykningstur og arbejdsdag: sidste weekend i 
august 29-30/8 

Mikro arrangerer turen.  

Lederne skal lave en liste over ting som ønskes udført   
gøres ved ledermøde i starten af august.  

Arbejdsdag om søndagen. HUSK tavlen til at koordinere, 
hvad der skal udføres/er udført. Mind forældre om at 
tage forskelligt udstyr med.  

Saskia og Gro sørger for forplejning. 

Er der økonomi til at lave noget specielt/større projekt 
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på arbejdsdag? Ja 

Lars sætter et dokument i gang til ideer/ønsker til 
arbejdsopgaver – fx opsætning af lamper, maling af 
badeværelser …  

Hytterne bliver malet i uge 27-28 (v. Malene), hvis 
vejret tillader det. Hun låner nøgle til hytterne (toilet og 
kaffebrygning) af Steen (mini-leder) 

Husk at lave reklame for FB Forældre Patrulje ved 
arbejdsdagen. 

 

MTB-løb: 4. oktober 2020 

Malene har planen fra sidste år. Hun har tilbudt at stå 
for det igen i år (tak!) – og vil deltage i 
informationsmøder, så informationsmængden ikke går 
tabt!  

HUSK at lave reklame ved arbejdsdagen så vi får 
forældre med. Det skal også sættes på FB – rekruttering 
af forældre til at stå på poster. 

 

Andre datoer: 

Gruppetur i marts – ønsker ”bare” madhjælp.  

 

Kan man lave/benytte ”et familiemøde” for at 
rekruttere forældre til leder-rollen. 

 

”Kartoffelfest” for bestyrelse, ledere og klan – afholdes 
efter/i forlængelse af bestyrelsesmødet i uge 43. Plan 
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for fest i uge 34. 

 

● Økonomi og anden adm 
○ Kontingent i en Corona tid  - mail 

fra Berbel 

Mail modtaget af bestyrelsen fra en forældre om, 
hvorfor der skal betales kontingent for den periode, 
hvor der har været nedlukket.  

Kontingentet går til følgende – størstedelen går til 
korpset og drift – en mindre del går til betaling for de 
ture der er i løbet af året!  

Drift-omkostninger og betaling til korps er uændret for 
denne periode. Som følge heraf betales der ikke noget 
tilbage.  

 

  

● Hytterne og materiel 

● Forældre Patrulje 

Forældre Patrulje skal op at køre igen – måske der 
skal laves reklame for det igen 

 
 

● Nyt fra en gren   

 

● Evt. 
 

Mads: Bage-stål – plade til bål – doneret til gruppen 
(skal blot betale for porto) mod at der laves en 
anmeldelse af det. Mads står for dette!  
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