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Referat Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Onsdag d. 16.11.21 - 19.00-21.00 

Sted: Frydenborg  
 

 
 
Afbud fra: Gert, Malene og Ditte 

Referent: Klavs 
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Dagsorden punkt Mødereferat - Beslutning/kommentar 

 

Evt. Opfølgning 
/Ansvarlig 

 

1. Velkomst og indledning 
o Valg af referent 
o Godkendelse af referat fra forrige 

møde 1. september 2021. 
o Gennemgang af dagsorden og evt. 

nye punkter. 
 

 
Klavs er referent. 
 
Referat fra forrige møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 
 

2. Status på aktionspunkter fra 
forrige møde 

o Se evt. punkter i referat fra møde 
den 1. september 2021. 

 

 
Bitten er ved at skaffe ekstra nøgle der placeres i nøgleboks inden rengøring 
kommer. Nøglen skal ikke være permanent i nøgleboksen. 
 
Lederne har haft nye stole til hytterne på prøve. Stolen blev besigtiget på 
mødet. Lederne anbefaler stolen – og bestyrelsen godkender indkøb af nye 
stole. Det planlagte køb af nye borde udsættes til senere – da der ikke er et 
behov herfor lige nu. 
 
Den planlagte bestyrelsesfest udskydes grundet Corona situationen – som 
udgangspunkt til udendørs sommerarrangement. 
 
Inden SL2022 er der grundet den store opbakning behov for køb af 2 nye 
telte. Det besluttes at GL kan indkøbe de nødvendte telte samt andet udstyr 
der er nødvendigt forud for SL2022. Indkøb skal så vidt muligt ske i 2020 i 
forhold til regnskab 2020. 
 
 

 
Bitten sørger for nøgle 
er til stede i nøgleboks 
inden rengøringen 
kommer. 
 
Bitten bestiller stole til 
hytterne. 
 
Bitten bestiller nye telte 
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3. Orientering fra gruppeledelsen 
o Orientering fra Novemberdag 6. 

november (72 spejdere deltog) 
o Spejdermøder generelt 
o Ledersituationen 
o Diverse 
-  

 
Frydenborg gruppen består nu af 147 medlemmer – og er dermed blandt de 
største i divisionen. Heraf er omtrent 25 inaktive ældre medlemmer. 
 
Spejdermøderne forløber fint – og der er lige nu ingen begrænsninger i 
forhold i til Corona. 
 
Frydenborg deltog som en af de største grupper til Novemberdag med 72 
spejdere – og Gilderne deltog sammen med os. 
 
Sten og Mads er blevet uddannet til træklatreinstruktører. 
 
Bitten deltog i Hillerød Kommunens foreningsaften den 2. november 2021. 
 
Frydenborg var hjælpere ved MTB løbet der blev afholdt 3. november 2021. 
Evalueringen af deltagelsen er, at der var for lille opbakning fra forældrene 
og derved alt for få hjælpere til at det bliver sjovt/interessant at deltage.  
Vi besatte alene 3 ud af de planlagte 10 poster og samtidig medførte det at 
dem der deltog havde vagter op til 6 timer.  
 
Det besluttes, at der på kommende grupperådsrådsmøde skal spørges ind til 
fortsat deltagelse de kommende år. Bestyrelsens indstilling er at holde pause 
hermed – selvom det kan betyde kontingentstigning på længere sigt. 
Tilsvarende gælder arbejde omkring salg af lodsedler og julekalender m.v. 
 
 

 
På grupperådsmøde 
skal 
forældreopbakning til 
kommende arbejder 
drøftes. 

4. Korpsrådsmøde 12. – 14. 
november 2021 

o Orientering om mødet. 
o Betydning af nye vedtægter for 

Frydenborg 
 

 
Mads og Tobias deltog på korpsrådsmødet. De planlagte vedtægtsændringer 
blev ikke godkendt, da der ikke var nok deltagere til vedtagelse i henhold til 
vedtægterne herom. Der afholdes derfor nyt Korpsrådsmøde den 11. 
december, hvor en godkendelse forventes gennemført. På næste 
bestyrelsesmøde drøftes hvilken betydning ændringerne har for os – særligt 
om det kræver ændringer for Frydenborg gruppen. Link til de forslåede 
ændringer kan ses på dette link: https://dds.dk/sites/default/files/2021-
11/L1%20som%20vedtaget%20pa%CC%8A%20KRM%202021%20-
%20markerede%20%C3%A6ndringer.pdf 
 

 
På næste 
bestyrelsesmøde skal 
der være en 
gennemgang af de nye 
vedtægter og drøftelse 
af betydningen for 
Frydenborg gruppen. 
 

https://dds.dk/sites/default/files/2021-11/L1%20som%20vedtaget%20pa%CC%8A%20KRM%202021%20-%20markerede%20%C3%A6ndringer.pdf
https://dds.dk/sites/default/files/2021-11/L1%20som%20vedtaget%20pa%CC%8A%20KRM%202021%20-%20markerede%20%C3%A6ndringer.pdf
https://dds.dk/sites/default/files/2021-11/L1%20som%20vedtaget%20pa%CC%8A%20KRM%202021%20-%20markerede%20%C3%A6ndringer.pdf
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5. Orientering fra div. Udvalg og 
korps m.v. 

o BUS 
o Division 
o Korps (jf. punkt 4) 
o Frydenborg udvalget 
o Diverse 

 
Henrik oplyser, at der har været afholdt 2 møder i Frydenborg udvalget, hvor 
det primære har været fældning og fjernelse af beplantning.  
Derudover har Frydenborg udvalget med opbakning fra os fremsendt en 
henvendelse til Hillerød Kommune med anmodning om at forlænge 
lejekontrakten for Frydenborg med op til 30 år. Der afventes tilbagemelding, 
 
Henrik oplyser, at Falck har testet sikkerhedsudstyr og brandslukkere m.v. på 
Frydenborg. 
 
Divisionen har meldt ud, at Majdagen (tidligere Zoo-dag) nu endegyldigt 
nedlægges. 
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6. Gilderenes projekt vedr. det 
grønne område øst for hytterne 

o Orientering og drøftelse af 
Gildernes projekt 

o Indstilling og bemærkninger fra 
bestyrelsen 

o (Jvf. mailkorrespondance herom i 
bestyrelsen). 
 

 
Henrik og Klavs har den 22. september 2021 haft møde med Gilderne om 
deres projekt om sti, bænke, udekøkken og bålhytte m.v. på Frydenborg 
området. Det blev på mødet aftalt, at vi på dette bestyrelsesmøde drøfter 
forslaget og derefter kommer med bemærkninger til Gilderne. Gildernes 
fremsendte skitseoplæg blev gennemgået og forklaret – herunder at 
finansieringen på omtrent 2 millioner af Gilderne er ansøgt ved AP 
Møllerfonden, Arne Willumsen Fonden og Lokal- og Anlægsfonden. 
Gilderne har meddelt, at Lokal- og Anlægsfonden kræver medfinansiering og 
de derfor ikke kan bruge denne – men de nævnte at vi evt. kan overtage 
denne til vores projekt omkring brink ved søen. Det besluttes at GL og Klavs 
snarest afholder møde og udarbejder skitseforslag til brinkprojektet – 
hvorefter det vurderes om vi har behov for tilskud hertil – dette meldes tilbage 
til gilderne af Klavs. 
Oplægget blev drøftet på mødet. Generelt er der i bestyrelsen en positiv 
holdning til det endnu meget overordnede projektforslag der er fremsendt. 
Men dette med forbehold for at vi ikke har set et detailprojekt - som vi derfor 
vil have mulighed for at komme med bemærkninger til i god tid inden endelig 
beslutning.  
Vores bemærkninger på det nuværende stadige er, at bestyrelsen generelt er 
positive overfor anlæg af udekøkken og bålhytte da dette kan benyttes ved 
spejderaktiviteter – hvorimod bænkene og stien med fast belægning langs 
det grønne område ikke vurderes særligt at kunne benyttes til 
spejderaktiviteter og derved ikke fremmer området ud fra en spejdermæssig 
betragtning, Derudover er der enkelte holdninger i bestyrelsen om, at en sti 
med fast belægning kan medfører at området i højere grad end i dag bliver 
møde- og samlingssted for ikke spejderrelaterede aktiviteter såsom fest, 
hash og kriminelle aktiviteter, hvilket på ingen måde er hensigtsmæssigt i 
forhold til, at Frydenborg området er et spejderområder med aktiviteter for 
mange børn og unge på området. 
Bestyrelsen mangler derudover generelt fra Gilderne en formålsbeskrivelse 
med og et detailprojekt af stiprojektet – særligt da der er mange andre 
befæstede stier i området tæt på Frydenborg der kan benyttes for 
gangbesværede o. lign. 
 

 
Klavs giver Gilderne 
besked om vores 
holdning til projektet. 
 
Bitten og Klavs holder 
møde vedr. 
udarbejdelse af 
skitseprojekt for brink 
ved søen. 
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7. Henvendelse fra Hillerød 
Kommune til BUS foreningerne 
vedr. brug af spejderhytter til 
dagpleje m.v. 

o Orientering og drøftelse om 
henvendelse fra kommunen om at 
hytterne kan benyttes i dagtimerne 
mod større lokaletilskud. 
(Jvf. mailkorrespondance herom i 
bestyrelsen) 
 

 
Der er ikke kommet en konkret anmodning fra Hillerød Kommune – men den 
foreløbig henvendelse er, at vi kan få 100 % lokaletilskud (svarende til 
omtrent 15.000 kr) for at hytterne og området kan benyttes af dagplejer m.v. 
Efter drøftelse besluttes på mødet, at vi på det fremlagte grundlag ikke er 
interesserede i at andre end spejderne benytter hytterne, da det bl.a. giver 
større slid, mere oprydning mellem spejderaktiviteter og særligt mindre 
tilgængelighed for spejderne til at benytte hytterne. Dette er i 
overensstemmelse med Bittens allerede fremsende svar af 7. november 
2021 – vi afventer det videre forløb. 
  

 

8. Orientering og status omkring 
rengøring af hytterne. 

 
Der er indgået aftale om 1 månedlig rengøring af hytterne med firmaet 
Robert Byg. Prisen er omtrent 1000 kr/mdr. Udlæg hertil godkendes af 
bestyrelsen og skal med på næste års budget. 
 
Lederne er meget positive over at der er rengøring – og det motiverer til 
bedre oprydning m.v. efter møderne og andre aktiviteter. 
 

 

9. Planlægning af kommende 
arrangementer 

o Planlægning af grupperådsmøde 
2022 (Generalforsamling) 

o Planlægning af gruppetur 2022 
o Planlægning af bestyrelsesaften 

2022 
o Orientering og status for SL 2022, 

herunder vores deltagelse i indkaldt 
online informationsmøde den 25. 
november 2021 kl. 20-21. 

-  

 
Grupperådsmødet 2022 afholdes den 23. februar 2022 (Uge 8) i 
Dragehytten. Beretning fra bestyrelsen og dagsorden skal udsendes i januar 
2022. 
Henrik meddeler, at han som varslet ved Grupperådsmødet i 2021, stopper 
som kassere - tak for god indsats Henrik. Bitten sender mail ud til forældre 
om interesse for at overtage posten. 
 
Gruppeturen 2022 er planlagt. 
 
Ifm. planlægningen af SL2022 er der nedsat et kommuneudvalg – hvor Bitten 
har deltager på møderne fra mod lejren. Status er lige nu, at der i høj grad 
mangler hjælperne til SL2022. 
 
Der afholdes den 25. november 2021 online informationsmøde med 
deltagelse af lejrcheferne. Se dette link: 
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/spejdernes+lejr/FMfcgzGlkjhDnJtdt
VHxGfRMcmpgvDnJ 
 

 
På næste møde 
drøftes oplæg til 
beretning, regnskab, 
budget og dagsorden 
for grupperådsmødet. 
Bitten sender mail ud 
til forældre om 
interesse for at 
overtage posten som 
kasser. 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/spejdernes+lejr/FMfcgzGlkjhDnJtdtVHxGfRMcmpgvDnJ
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/spejdernes+lejr/FMfcgzGlkjhDnJtdtVHxGfRMcmpgvDnJ
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10. Økonomi, Administration 
o Orientering og status. 
o Har vi brugt de penge vi har 

budgetteret med? 
 

Henrik gennemgår regnskab. Pr. 31. oktober 2021 er der 51.000 kr. i 
overskud – hvor der er budgetteret med et underskud på 83.000 kr. Selvom 
der mangler udgifter til de sidste 3 måneder, så skal de igangsatte planer om 
køb af udstyr m.v. gerne afregnes i 2021. Det er særligt Corona situationen 
der har medført færre udgifter samt at det har været vanskeligt at få fat i 
håndværkere. 
I forhold til det budgetterede udskydes el arbejdet til 2022, overdækning ud 
for hytte er droppet og køb af borde er udskudt. Der er købt nye komfurer, 
lamper og stole og telte bestilles i år.  
Efter anmodning fra lederne godkender bestyrelsen at der kan købes kærer 
og andet relevant udstyr i år forud for SL 2022. Lederne udarbejder en liste 
med manglende udstyr – der fremsendes til bestyrelsens bemærkninger via 
mail. 
Det aftales, at Henrik kontakter en elinstallatør med henblik på at få en 
gennemgang og tilbud på de nødvendige el arbejder til udførelse i 2022. 
 

 
Bitten fremsender liste 
med ledelsernes 
vurdering af hvad der 
mangler af udstyr. 
 
Henrik kontakter 
elinstallatør. 

11. Eventuelt og næste møde 
 
Næste møde afholdes 12. januar 2022  
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