Gruppestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Onsdag d. 19.08.20 kl. 19.00
Sted: Frydenborg – den ledige hytte
Tilstede: alle på nær
Afbud fra:
Referat: Gro
Punkt

Beslutning/kommentar

● Opfølgning Referat fra sidst- noget vi skal
høre om eller følge op på

● Orientering fra GL
○

Ventelisten er eksploderet!




Ingen kommentarer generelt



Alle grene har været på sommerlejr/-tur 
meldingen er, at alle har haft en god tur
Corona-hjælp under sommertur var en stor hjælp –
også skrevet på oprykningsweekend-invitationen og
mange har allerede meldt sig.
Ledermøde blev afholdt i sidste uge,
alle møder startede i denne uge
Novemberdagsdato fastholdes 7/11 for at lave
noget spejdersjov for ”de unge” med andre grupper
selvom den oprindelige ”Novemberdag” er aflyst –
dette gøres også for at få børnene til at se, at der
findes andre typer spejdere
OBS! Toiletter skal gøres rent efter hvert møde!










Ventelisten er eksploderet  53 på venteliste og der
kan optages ca 20 i år. Resten vil gerne blive på
ventelisten trods ventetid på ét år.
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Evt. Opfølgning
/Ansvarlig

Alle

o
o
o

o
o





Hvad kan man gøre ved dette?
Ledergruppen har snakket om sagen.
Der mangler ledere  der er ikke rigtig
nogen internt der står og er klar til at hjælpe
Der er skrevet ud til alle på ventelisten om at
der er behov for lederhjælp  har skrevet til
forældrene at deres børn bliver prioriteret,
hvis forældrene melder sig som ledere
Akut ledermangel – minigren og trop
(langsigtet hjælp) – mega-akut til jul!
Ledergruppen vil forsøge at få en ”ånd” ind
hos ”de unge” for at tage ansvar overfor at
hjælpe til i en gren

Venteliste er eksploderet – hvad skal vi gøre?
o Svært problem: venteliste vs ledermangel!
o Kan man sætte en max på ventelisten? Skal
overvejes
o Skrive ud til dem på ventelisten et par gange
om året for at sikre at dem der står på listen
stadig gerne vil ind. (Reminder-mails)
o Det blev diskuteret, om man skulle overveje
at lave mere samarbejde med Megalipperne.
Men der er ikke rigtig stemning for det, flere
udfordringer blev nævnt bl.a. at der laves
spejderarbejde på meget forskelligt niveau.
o Generelt er der ikke ønske om at gruppen er
større!
Ved opskrivning på venteliste orienterer Bitten om
evt andre muligheder/andre spejdergrupper 
Ligeledes sendes en mail ud til dem på ventelisten,
der orienterer om hvorledes der prioriteres
(lederbørn, kønsfordeling, osv)
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● Orientering fra div. udvalg, korpset m.m.
○ BUS
○ Division
○ Korps
○ Frydenborg udvalget








GL-fronten
o Intet nyt – en masse mails vedr coronasituaitonen og hvorledes man skal forholde
sig
BUS
o Intet nyt
Division
o Intet nyt
Korps
o Intet nyt
Frydenborg udvalget
o Intet nyt
o Kommunen har slået græsset

OBS! Shelters:
Mini-grenen savnede kontaktinfo vedr shelterbrug ifbm
sommerturen!
● Datoer og Arrangementer
○ Oprykningstur og arbejdsdag 29-30/8
○ MTB-Marathon 4. oktober 2020
○ Kartoffelfest
○ Andre datoer?



Oprykningstur og arbejdsdag – 29-30/8
o God tilmelding pt – også vedr
forældrehjælpen i løbet af turen (toiletter og
kødsovs)
o Oprykningsritual er corona-sikret
o Liste over aktiviteter til arbejdsdagen er
udarbejdet af ledergruppen
 Der er én der skal stå ved listen hele
dagen – Malene
 Forplejning (corona-sikring) – Saskia
og Gro
 Mind om at man gerne må tage
værktøj med
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Lars
Malene
Alle












Skriv evt på FB om arbejdsopgaver,
så man kan tage værktøj med – gerne
en støvsuger
Der skal sørges for
rengøringsmidler/klude – Saskia
Der skal købes lamper til entre og
køkken – Gert
Der skal købes 3 ekstra bordbænkesæt – er der plads i
økonomien? Gert kontakter Kontiki
vedr hvor de bord-bænkesæt er købt
som de har givet. Henrik Nejst kan
købe, hvis han får info om hvor det
skal købes
Brændemærke bord-bænkesæt –
hvordan?
Gennemgang af ledernes liste –
ekstra punkter:
 Skuret kan males, hvis der er
maling til overs
 Brænde skal ind i
brændeskuret  Malene
sørger for at der kommer to
læs brænde som børnene
kan bære ind.
 Kitte vinduer

MTB-maraton 4. okt
o Malene orienterer – hun ved pt intet! Der er
ingen der svarer på mails
o Åbenbart har Allerød Orienteringsklub
overtaget løbet, så Malene vil kontakte for at
høre om det bliver gennemført i år  holder
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bestyrelsen orienteret. Skal vide noget til
arbejdsdagen


Kartoffelfest 23. okt
o Bestyrelsesmøde først (kl 17-19) efterfulgt
af aftensmad og fest for bestyrelse, ledere og
klan og påhæng fra kl 19
o Forplejning, øl/vand/vin og invitation:
Henrik Nejst
o Underholdning: Gert



Novemberdag – der meldes ud senere

● Økonomi og anden adm
○




Intet nyt
Kontingent-problemer  udmelding vs dato for
kontingentopkrævning  besluttet at man
udmeldelse pr den 1. i den efterfølgende måned

● Hytterne og materiel



Hytter er malet af Malene’s arbejde!
o Anne Stewart er malet undtagen et hjørne
o Møllen er kun halvt malet – resten bliver
malet (af Malene), når vejret tillader det
El-tjek? Magnus informerer ved næste møde om
status – Hillerød El-service?! Bør man kontakte et
andet firma, hvis det tager ”så lang tid” at få
besigtiget/tilbud på?
Ønske om nye borde og stole, så man bedre kan
arbejde indenfor i grupper hhv langborde? Evt
Borde der kan stables? Investering i år eller næste
budgetår? Lederne skal finde ud, hvad de gerne vil
have og så skal der findes ud af, hvad det koster.

● Forældre Patrulje
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Malene
Magnus





Ønske om bedre lys i hytterne  lederne skal finde
ud af, hvad de gerne vil have! Michaels far vil gerne
lave det, vi skal bare sige, hvad der skal laves!
Græsslåning – Malene spurgte kommunen, hvor ofte
de gør det  Svar: det er to gange om året og ”efter
behov”, hvis der afholdes arrangement herude.
Malene vil høre om man kan få en advisering om,
hvornår de kommer, så der er mulighed for at rydde
bord-bænke væk mellem hytterne, så der kan slås
græs her også.

Forældre-patrulje




● Nyt fra en gren

Bestyrelsen opfordrer lederne til at bruge den
Informere om FB-siden til
oprykningsweekend/arbejdsdag
Hvis ikke det kommer til at blive brugt, så skal den
lukkes igen

Udsat til næste gang

Junior
● Evt.
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