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Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Mandag d. 15.06.21 - 19.00-21.00 

Sted: Frydenborg  
 
Tilstede: Alle på nær  
Afbud fra: Saskia, Malene, Ditte, Gro og Ida. 
Referant: Klavs 
 

Dagsorden punkt Mødereferat - Beslutning/kommentar 
(Rød tekst er en aktion) 

Evt. 
Opfølgning 
/Ansvarlig 
 

1. Velkomst og indledning 
 

1) Velkomst – Gennemgang af dagsorden og 
evt. 

2) Valg af referent 
3) Godkendelse af referat fra forrige møde 26. 

april 2021. 
 

 
• Dagsorden og referat godkendt. 
• Fremover skal dagsorden ud min. 14 dage før møde. 
• Bestyrelsens mailliste skal tilrettes nye og aktive 

medlemmer. Klavs kontakter Jakob herom. 

 
 

2. Status på aktionspunkter fra forrige møde 
1) Se punkter i referat fra møde den 26. april. 

 
• Lars Juhl kontakter elektriker og aftaler møde. 
• Henrik N har købt ny græsslåmaskine – den står i skuret. 

Henrik slår græs løbende på arealet mellem de 2 hytter. 
 

 
 

 
 
 

3.  Orientering fra gruppeledelsen 
 

1) Status på COVID 19 
2) Spejdermøder 
3) Ledersituationen 
4) Diverse 

 

 
1) I forhold til covid-19 er alt frit – men der tages de 

nødvendige hensyn. 
2) Spejdermøderne kører normalt igen. Der tages på 

sommerlejre som planlagt. 
3) Der mangler juniorledere.  

Mads Bangsbo flytter fra minileder til tropsleder efter at 
Magnus stopper som tropsleder efter sommerferien. 
I forhold til ledersituationen er der forslag om at opfordre 4. 
års tropsspejderne til mini/mikroleder – ledergruppen 
følger op på dette. 

4) Ingen bemærkninger 
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4. Orientering fra div. Udvalg og korps m.v. 
 

1) BUS 
2) Division 
3) Korps 
4) Frydenborg udvalget 
5) Diverse 

- Invitation fra Hillerød Slots sø Byfest 
- Møde i Friluftsrådet vedr. Natur 
Nationalpark Gribskov. 

 

 

• Ingen nye møder er afholdt i hverken BUS, Division, Korps 
eller Frydenborg udvalget. 

• I forhold til accept af etablering af brink ved søen skal 
dette behandles i Frydenborg udvalget – men først skal 
der udarbejdes en tegning af projektet. Tegning er under 
udarbejdelse af ledergruppen.  

• Det besluttes, at vi ikke deltager aktivt byfesten i år – men 
er positive i forhold til deltagelse fremover. 

• Klavs orienterede om møde i friluftrådet. 
 

 
 

5. Beslutning vedr. rengøring af hytter 
1) Privat firma til løbende rengøring? 

 

• Det besluttes, at Klavs kontakter det rengøringsfirma 
KFUM-spejderne på Frydenborg benytter for at aftale 
møde med firmaet, Bitten og Klavs. 

• Det besluttes, at der fremover skal udføres løbende 
rengøring af hytternes fællesrum og vinduer m.v. – og at 
der skal afsættes den nødvendige økonomi hertil. I forhold 
til økonomi gives der tilskud hertil fra Hillerød Kommune. 

 

6. Årshjul  
1) Status og evt. nye datoer 

 

• Årshjulet er gennemgået af lederne og opdateret på 
hjemmesiden. 

 

7.  Planlægning af arbejdsdag 22. august 2021 
1) Arbejdsopgaver 
2) Indbydelse og tilmelding 
3) Diverse 

 

• Bitten udarbejder liste med arbejdsopgaver og sender til 
bestyrelsen og Bitten laver en tilmelding på hjemmesiden. 

• Lars og Gert arrangerer arbejdsdagen med aktiviteter m.v. 
• Klavs sørger for at købe 2 ikke induktionskomfurer som 

erstatnings for de nuværende – således at de kan 
opsættes på arbejdsdagen. 

 

8.  Planlægning af oprykningsweekend 28.-29. 
oktober 2021 

• Lederne arrangerer oprykningsturen.  

9.  Planlægning af MTB Løb 3. oktober 2021 • Pågår.  
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10. Økonomi, Administration 
1) Orientering 

• Ingen bemærkninger.  

11.  Nyt fra en gren 
1) Trop  

 

• Ingen bemærkninger  

12. Evt. • Det blev aftalt at arrangere en bestyrelsesaften den 29. 
oktober 2021. 
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