Gruppestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Onsdag d. 28.10.20 kl. 19.00
Sted: Virtuelt møde
Tilstede: alle på nær ...
Afbud fra:
- Gro
- Henrik Nejst
Referat: Klavs Petersen
Punkt

Beslutning/kommentar

●

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

Ingen kommentarer til sidste referat.

●
●
●

Orientering fra GL
Ledermangel
Ventelisten er (igen) eksploderet

Antal på venteliste er steget igen til omkring 50 – selvom
der er optaget nye her i efteråret. Enkelte fra ventelisten
er flyttet til de grønne spejdere. Bestyrelsen beslutter, at
punktet ikke drøftes yderligere med henvisning til samme
punkt drøftet på det forrige møde.
Der mangler akut tropsledere til de ca. 20 tropsspejdere
samt miniledere. Miniflokken er dog blevet delt under
coronaen med møder på skift hver anden uge – hvilket gør
antal nødvendige ledere mindre. Forældre til minispejderne
er blevet spurgt uden held i forbindelse med forældrebrev
fra GL.
Drøftelse:
● Der foreslås en midlertidig løsning der kunne
være at overlade mere af styringen til spejderne
selv – men der er en del unge 12-13 årige. Det
vurderes af bestyrelsen ikke at være løsningen
her og nu. Det skal være op til tropslederne selv
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Evt. Opfølgning
/Ansvarlig

Ditte tager kontakt til
Skovskolen i Nødebo
for at høre om der er
studerende der kunne
have interesse i at
være spejderledere.
Lars opdaterer teksten
i det eksisterende
opslag i spejdersport og
tager kontakt til en
bekendt journalist ved
Frb. Amtsavis for at
høre til muligheden for
udarbejdelse af en
artikel om Frydenborg
gruppen – herunder at
der mangler ledere.

●

●

at planlægge indholdet af møderne.
Det foreslås, at der spørges nogle af de større
spejdere i klanen – evt. nogle af dem der er
stoppet for nyligt - om de har lyst til at være
ledere.
Det foreslås, at der indsættes en annonce i evt.
Frb. Amtsavis, Hillerødposten, på jobnet, opslag
på ungdomsuddannelserne i Hillerød, kontakte
skovskolen i Nødebo, opdatere den eksisterende
seddel herom i spejdersport etc.

Der er udfordring at alt skal foregå udenfor på
spejdermøderne – men ifølge Bitten håndteres det fint af
lederne.
Der har været et en del samarbejde med Birgitte Gøje
spejdergruppen omkring forståelse og tolkning af
coronareglerne for spejderne samt en række andre fælles
forhold.
Bittens rolle som GL har ændret karakter grundet corona
situationen – så det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at
vurdere den nye organisation for ledergruppen der begynde
i februar/marts 2020. En evaluering af GL organiseringen
må derfor afvente til forholdene er mere normaliserede
igen.
●

Orientering fra div. udvalg, korpset m.m.
○ BUS
○ Division
○ Korps
■ Korpsrådsmøde
○

Frydenborg udvalget

Mads og Steen er repræsentanter for gruppen på
korpsrådsmødet den 15. november 2020 – men grundet
Corona bliver dagsorden mere simpel og den varslede
ændring af vedtægterne m.v. forventes derfor ikke drøftes
eller gennemført. Bestyrelsens drøftelse af de varslede
ændringerne afventer der at det kommer på dagsordenen
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Lars undersøger
samtidig om denne
artikel ligeledes kan
komme i Hillerød
Posten.

igen.
Der afholdes divisionsmøde den 3. november 2020.
Der er intet nyt fra BUS eller Frydenborg udvalget
●

Datoer og Arrangementer
○ Næste møde i januar
○ Grupperåd 2021
○ Andre datoer?

For afholdelse af grupperådsmøde den 24. februar 2021
skal Dragehytten bookes. Derudover besluttes det at
kontakte Slotsbio, hvor Coranoreglerne i forsamlinger
lettere kan overholdes, hvis det stadig er relevant til den
tid.
Flere andre datoer for arrangementer er udsat grundet
corona situationen – herunder er overnatningsture pt aflyst.
I forhold til gruppemødet og valg til bestyrelse m.v. oplyste
Gert, at han overvejer at stoppe som formand, da han på
det tidspunkt har været formand i 2 år. Gert opfordrer
andre i bestyrelsen til at overveje at blive formand.
Derudover oplyste Mads, at han ikke genopstiller som
ungerepræsentant i bestyrelsen.
I forhold til gruppeledelsen oplyste Bitten, at hun som
udgangspunkt gerne vil fortsætte som GL i den organisation
der startede ved sidste grupperåd, jf. ovenstående.

●

Økonomi og anden adm

For en række af de nye spejdere indenfor de sidste 2 år er
der ikke blevet opkrævet kontingent siden de blev indmeldt
– og derfor er der opkrævet for en længere periode i op til
2 år. Dette er uheldigt, men forløbet har været fint – der
har været enkelte henvendelser fra utilfredse forældre –
men der har været forståelse for problemstillingen. Enkelte
har fået udsættelse på betaling.
Divisionen har besluttet ikke at opkræve det det sidste
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Bitten booker
dragehytten til
grupperådsmødet.
Lars kontakter Slotsbio
for at booke til
alternativt mødested til
Grupperådsmødet.

kontingent i 2020 p.g.a corona.
Aflysning af MTB maraton har medført et indtægtstab på
omkring 4-5000 kr. Det har dog ikke væsentlig betydning
for økonomien i gruppen. Gruppen har meddelt til
organisationen bag MTB maraton, at vi er klar til at hjælpe i
2021.

●

Hytterne og materiel
○ Orientering og ønsker

Gruppen har købt 2 kaffemaskine med autosluk – for at
mindske brandfare m.v.

●

Forældre Patrulje

Gruppen har købt LED lamper til møderne, da møderne skal
holdes udenfor. Bestyrelsen beslutter, at der kan købes de
nødvendige LED lamper.
Gruppen har købt borde/bænke sæt – de er blevet malet
m.v.
Gruppen har et ønske om udendørs overdækning m.v. – så
der er læ ved de udendørs møder. Det besluttes af
bestyrelsen, at lederne kommer med et oplæg til
bestyrelsen for indkøb. Der kan evt. søges midler ved fonde
til dækning af udgifterne hertil.
Det drøftes om der derudover foreløbigt kan opsættes et
”stjernetelt” til møderne for at få den nødvendig læ ved
møderne – eller at der indkøbes en presenning der kan
benyttes hertil. Bestyrelsen beslutter, at gruppen kan
benytte ressourcer hertil.
Det oplyses, at maling af hytterne er færdiggjort – men der
er ikke mere maling tilbage. Det drøftet om der skal købes
reparationsmaling i samme farvekode. Det besluttes at der
ikke købes ekstra – da vi har farvekoden. Farvekoden
indsættes i dette referat senest i forbindelse med næste
møde.
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Bitten oplyser til Jacob at
LED lamper kan købes i
nødvendigt omfang.
Bitten kommer med
oplæg fra lederne til
plan og økonomi for
udendørs overdækning.
Farvekode fremsendes
til Klavs så det kan
komme med i et
referat.
Didde kontakter
hyttefædrene for
indkøb af evt.
presenning og hjælp til
opsætning af
midlertidig
overdækning inden
møderne.

●

Nyt fra en gren

Intet nyt.

Junior
●

Evt.

Ditte oplyser, at hendes lillebror Toby starter som
medklanleder samt at Jonas stopper efter jul som klanleder.
Der spørges ind til proceduren, hvis der opstår corona i
gruppen. Det oplyses, at den normale procedure er, at alle
de personer vedkommende har været i kontakt med bliver
kontaktet. Det er styrelsen for patientsikkerhed der skal
kontaktes for reglerne herom. Det er væsentligt, at
forældre husker at fortælle det til spejderlederne og GL
ved smitte.
Saskia oplyser, at hun via sit arbejde har et stort kendskab
til reglerne herfor – og kan kontaktes ved smitte blandt
spejderne.
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Bitten skriver i
forældrebrev, at GL
skal kontaktes ved
coronasmitte.

