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Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Mandag d. 26.04.21 - 19.00-21.00 

Sted: Online - via separat teams indkaldelse 
Tilstede: alle på nær 
Afbud fra: Saskia, Henrik, Lars 
Referent: Gro 
 

Dagsorden punkt Beslutning/kommentar Evt. Opfølgning 
/Ansvarlig 

Praktik 
Mødet afholdes online via teams da det endnu ikke er 
muligt af afholde bestyrelsesmøder med mere end 10 
personer. 
 

    Valg af referent 
 

Gro valgt til referent.  
Gro udarbejder referat til 
Klavs der godkender og 
sender til bestyrelsen. 
 

1. Opfølgning 
1)    Spejderne er i gang igen! 

 
2)    Velkomst og præsentation af ny bestyrelse og 

suppleanter m.v. 
 

3)    Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen. 
 

4)    Godkendelse af referat fra sidste ordinære 
bestyrelsesmøde den 7. januar 2021. 

 
5)    Opfølgning fra grupperådsmøde.  

 
6)    Status på COVID19 og spejdermøder m.v. 

 

 
1) Alle grene er i gang – feedt! ���� 

Mini-lederne har fået kontaktet forældre, således at det 
er muligt at afholde møder hver uge. 
 

2) Ny bestyrelsesformand, nyt forældremedlem, resten har 
været med i bestyrelsen en del år. 
 

3) Fortsætter ”som vi plejer”. Man skal huske at sige til, 
hvis der er behov for hjælp – så arbejdsopgaverne 
fordeles bedst muligt. 
 

4) OK 
 

5) Et godt møde – virtuelt. Det er godkendt af 
divisionschefen med nogle småændringer. 
 
Der blev givet OK til at bruge penge på opgradering af 
Frydenborg hytterne. Så det skal nu effektueres og 
planlægges, se dagsordenspunkt 6. 
Der er enighed om, at det er væsentligt at el-delen 
sættes i gang snarest mulig. Henrik Nejst vil tjekke op 
på det – tjekker at Magnus ikke har gang i noget. 

 
Henrik igangsætter El 
arbejderne – herunder 
kontakter Magnus for evt. 
igangværende arbejder.  
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Der kan evt. i forbindelse med de kommende arbejder 
laves et ”hytte-udvalg”, som kan holde styr på, hvad der 
skal gøres på inde – og ude arealerne. Tidligere var der 
udpeget en såkaldt ”hytte far” – hvilket overvejes at 
genindføre 
 

6) Kultur og udvikling, Hillerød, sender information ud iht 
restriktioner for Covid-19. Den seneste udmelding er, at 
man må mødes 50 personer udenfor – men man må 
ikke være indendørs. Derudover at politiske 
forhandlingerne er i gang ifht. sommeraktiviteter. I 
forhold til spejderaktiviteter vurderes det lige nu, at 
sommerlejrene kan gennemføres, da grenene holder 
individuelle lejre. Dog skal troppen på en større lejr, der 
muligvis vil blive sidestillet med en festival. 
Udviklingen følges løbende. 
 
Ved spejderaktiviteter er der p.t. ingen adgang til 
toiletter på møderne (kun i nødstilfælde). 
 

2. Orientering fra gruppeledelsen 
1) Ledersituationen – mangel på tropsleder? 

- herunder status på tiltag for at få nye ledere 
(artikel i Amtsavis, Skovskolen, opslag m.v.) 
     

2) Diverse 
 

1) Lige pt ”går det” ifht hvor mange der er i gruppen. 
Men der mangler særligt kvindelige ledere i trop og 
junior. 
Mette M Brandt rykker ned som leder til minierne efter 
sommerferien. Jan går ind og hjælper i trop. 
 
Ventelisten er p.t. på 57 medlemmer  vokset lidt 
siden august 2020. 
Det besluttes, at emnet tages op på gruppeledermøde i 
korpset, for at høre, hvordan andre grupper takler lange 
ventelister.  
Foreløbigt informeres der til dem der henvender sig om, 
at der er lange ventelister og der henvises til andre 
grupper.  
Det vurderes ikke pt muligt at starte en hel ekstra gren 
eller lave større grupper, selvom der er børn til det, da 
det kræver for mange kræfter fra lederne. 
Forslag til input fra korpset – Bitten tjekker? 
 
 

Bitten kontakter korpset 
for at høre hvorledes vi 
håndtere den lange 
venteliste. 
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3. Orientering fra div. udvalg og korps 
1) BUS 

 
2) Division 

 
3) Korps 

  
4) Frydenborg udvalget 

 

1) Ikke noget nyt (Birgitte er repræsentant) 
 

2) Intet nyt - Møde rykket til juni-måned 
  

3) Intet nyt 
 

4) Henrik Nejst og Lars er medlemmer – ikke noget nyt.  
Der er ting fra grupperådsmødet som skal med til 
udvalget – fx bro/brink ved søen. Se nedenstående 
dagsordenspunkt 6. 
 

 

4. Økonomi, Administration 
1) Orientering 

Budget er godkendt ved grupperådsmødet 
I marts-april skal der afleveres ting til kommunen for 
refusion af udgifter m.v. 
Klavs tjekker med Henrik om dette er gjort! 

Klavs kontakter Henrik 
omkring refusioner. 

5. Datoer og Arrangementer 
1) Datoer for kommende bestyrelsesmøder  

                              (form og tidspunkt m.v.) 
 

2) Andre datoer 
- Sommerlejre 
- Oprykningsture 
- Ekstra oprykningstur, jf. grupperådsmøde ? 
- Bålaften 14. september 2021 
- MTB – oktober  
- Arbejdsdag 
- Etc. 

 

1) Årskalender gennemgået 
Arbejdsdag i forbindelse med oprykningsweekend? Pt. 
sat til den 28.-29. august  måske skal der rykkes på 
arbejdsdagen, men man holder fast i oprykningsturen 
 
 Arbejdsdag 22. august! Efter en lang Corona-
nedlukning er der behov for en arbejdsdag tidligere for 
at sikre en ordentlig opstart på en ny spejdersæson. 
Sikre at hytterne og udeområdet er i tip-top stand.  
 
Bestyrelsesmøde: 
- Tirsdag 15. juni kl. 19-21 
- Onsdag 1. september kl. 19-21 
- Tirsdag 2. november kl. 19-21 
- Onsdag 12. jan kl. 19-21 
 
MTB-løb 3. oktober  skal bruge alle forældre 
 
Grupperådsmøde 23. februar 2022 
 
Kalenderen skal forbi lederne før den gøres officiel 

 
Bitten sørger for at 
koordinere med de 
øvrige lederne om der er 
bemærkninger til 
datoerne. Derefter 
meldes datoer ud til 
spejdere/forældre. 
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6. Hytterne og materiel og nyt fra forældrepatrulje 
Igangsætning af nye tiltag, jf. 
grupperådsmødet 
 
1) Nyt el arbejde 
2) Nye borde og stole 
3) Nye komfurer og kaffemaskiner 
4) Udbygning af møllen med halvtag 
5) Bygning af brink i søen 

(Myndighedstilladelse ?) 
 

Det blev konstateret, at der generelt mangler løbende 
rengøring af hytterne. Selvom de ikke bliver anvendt i 
denne tid – så blev det besluttet, at der skal findes en 
løsning herpå der sikrer at hytterne er rengjorte ved 
møderne. Efter de enkelte møder forudsættes, at grupperne 
laver en almindelig oprydning/rengøring med fejning af 
gulve og aftørring af borde m.v. Det blev aftalt at 
undersøge, hvordan de andre grupper gør mht. rengøring. 
 
1) El-arbejde  se under punkt 1 

 
Bedre lys  få det fikset sammen med el-arbejdet 
(skal være bedre i køkkener, gangene og arbejdslys i 
de store områder). 
 

2) Bestilling af borde og stole – udvalg er i gang med at 
undersøge. 
Ditte kunne godt tænke sig at beholde de nuværende 
borde – for at sikre bæredygtighed – evt. slibning af 
overfladen og nyt stel. Evt. tjekke med Malenes arbejde 
om de kan ”fikse det”. 
 

3) Komfur  skal bestilles og kan evt. installeres på 
forældrearbejdsdagen. 
 

4) Skal tjekkes med kommunen og fredningsmyndighed. 
Der skal dannes en arbejdsgruppe, som skal lave en 
tegning på det og kontakte myndigheder. Ansøgning 
om byggetilladelse mm.  
Klavs undersøger – baseret på gruppeledelsens skitse. 
 

5) Skal op på Frydenborg udvalget. 
 
 

 
Bitten undersøger hvilke 
erfaringer de andre 
spejdergrupper på 
Frydenborg har med 
generel rengøring. 
 
Henrik Nejst får i 
forbindelse med 
undersøgelse af el 
arbejdet input til bedre 
belysning i hytterne. 
 
Bitten/gruppeledelsen 
kommer med oplæg til 
køb og borde og stole. 
 
Malene/Ditte undersøger  
mulighederne for at 
restaurere de gamle og 
finde anden anvendelse 
af disse. 
 
Komfurerne bestilles og 
kan opstilles på 
arbejdsdagen. Valg og 
bestilling sker 
umiddelbart inden 
arbejdsdagen. 
 
Bitten/gruppeledelsen 
kommer med oplæg og 
tegning til brink ved søen 
og nyt halvtag og sender 
til Klavs. Klavs 
undersøgerne forhold 
omkring 
myndighedstilladelser 
m.v. og drøftelse ved  
Frydenborg udvalget. 
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7.  Årshjul på bestyrelses- og lederområdet Se vedlagte eksisterende årshjul der blev gennemgået på 
mødet på oplæg fra Bitten, se punkt 5. 
 
 

Bitten gennemgår 
årshullet med 
gruppeledelsen og 
sender til Klavs. 
Gennemgås på næste 
møde. 

8. Nyt fra en gren 
1) Trop  

 

Udsættes til næste møde.  

9. Evt. 
 

Ingen punkter.  
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