Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS
Onsdag d. 1.09.21 - 19.00-21.00
Sted: Frydenborg
Referent: Bitten/Klavs

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

Dagsorden punkt

Evt.
Opfølgning
/Ansvarlig

1. Velkomst og indledning
•
•
•
•

Velkomst – herunder sommerlejr
m.v.
Gennemgang af dagsorden og evt.
Valg af referent
Godkendelse af referat fra
forrige møde 26. april 2021.

Der har været sommerlejr for mikro, junior, trop og klan. Alle har haft rigtig
gode sommerlejre.
Fra lederne er der opstået tanke om at vi skal aftale hvordan/hvornår
spejderne bruger telefon m.v. på en de længere lejr. Der var desværre et par
episoder hos junior, der ikke behøver at blive gentaget. Der følges op på
dette.
Referat fra forrige møde godkendt.
Bitten blev valgt til referent.

2. Status på aktionspunkter fra forrige møde
•

Se punkter i referat fra møde
den 15. juni 2021.

Bitten og Klavs har afholdt et positivt møde med det rengøringsfirma der
ligeledes gør rent ved de grønne spejdere Megalipperne på Frydenborg.
Rengøring påbegyndes i september måned efter nærmere aftale.
Der skal hertil ved Pernille hyttemor skaffes en ekstra nøgle der kan lægges
ud i nøgleboksen.
Lederne har som nyt udstyr til hytterne fået en stol på prøve, den er ikke så
dyr, den kan stables og er let og udført i plastik og metalstel. Den afprøves i
øjeblikket inden der tages beslutning om køb af flere stole.
Ellers ingen bemærkninger der ikke behandles under andre emner.
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3. Orientering fra gruppeledelsen
•
•
•
•

Ingen nyheder vedr. COVID-19
Status på COVID 19
Spejdermøder
Ledersituationen
Diverse

Spejdermøderne kører fint. Troppen har dog rykket mødedag fra mandag til
torsdag grundet ledernes arbejde og andre aktiviteter. Det kan og har
desværre betydet udmelding fra nogle spejdere. Der er til gengæld optaget
mange nye fra ventelisten.
I forhold til ventelisten er det for at reducere listen besluttet, at der max. kan
skrives op et år før skolestart. Der har været drøftelse med korpskontoret om
at vi har en venteliste til en hel ny gruppe og at vi forsøger at flytte dem til
andre grupper - bl.a. megalipperne. Der er moralsk støtte til at finde ledere,
men det kræver en indsats.
Der mangler en kvindelig leder hos junior - og der kan sagtens bruges en
leder eller to mere hos mikro.

4. Orientering fra div. Udvalg og korps m.v.
•
•
•
•
•

BUS
Division
Korps
Frydenborg udvalget
Diverse

Der er ikke afholdt møder siden sidst.
Der er BUS møde i medio oktober 2021.
Der afholdes divisions GL-møde på Frydenborg.
Korpsmøde afholdes i november 2021.
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5. Årshjul
•

Status og evt. nye datoer

6. Evaluering og opfølgning af arbejdsdag 22.
august 2021

Det besluttes at den planlagte leder/bestyrelsesfest rykkes til primo 2022.
Forslag til ny dato er enten 7. januar, 21. januar, 4. februar eller 25.
februar. Dato aftales nærmere på kommende møde.
Den 18/3 2022 samles lederne før gruppetur med fagligt program på ca.
1 time og efterfølgende hygge.

Alle

Der var fint fremmøde - der blev nået rigtig meget. Listen blev næsten
tømt.
Men for at arbejdet fremover kan organiseres bedst muligt var der forslag
om, at der afholdes arbejdsdag to dage om året således, at der f.eks. er
en have udedag i foråret og en hytte inde vedligeholdsdag i
efteråret/sensommeren. Der blev ikke truffet beslutning herom på mødet.
Det blev nævnt, at det kunne afholdes den dag der er maj-dag for
spejderne, hvorved forældrene kan komme efter aflevering på stationen
og deltage et par timer på Frydenborg - men det er så uden ledere.
For at få flere deltagere var der ligeledes forslag om i indbydelsen at
være mere tydelig med at det ikke kræver håndværkerskills at deltage på
dagen. Der er og bør være opgaver til alle.

7. Planlægning af kommende arrangementer
•
•
•
•

Sommerlejr 2022 (økonomi m.v.)
Øvrige lejre for spejderne?
MTB løb 3. oktober 2021
Bestyrelsesaften

Bitten får information fra tidligere GL Birgitte, så der kan bruges erfaring
fra planlægningen af SL i 2017. SL afholdes i Hedeland ved Roskilde.
Planen er, at Minierne deltager fra torsdag til søndag. Junior, Trop, Klan
fra lørdag til efterfølgende søndag. Prisen for deltagere er 2250 kroner
for spejderne. Lejrpladsrefusion forventes at dække det meste af
ledernes pris.
Det overvejes, at Frydenborg som gruppe skal have en lejr t-shirt.
Lederne undersøger snarest om der er tilstrækkelig med telte til SL,
således at der evt. kan nås at søge om tilskud til et eller to nye telte.
Vedr. Plan kurser i efterårsferien i uge 42. Der bliver sendt de spejdere
afsted som har lyst og mod på det. Gruppen betaler kursusafgift og
spejderne betaler selv for rejsen.

8. Økonomi, Administration
•

Ingen bemærkninger

Orientering
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9. Nyt fra en gren

10. Evt.

Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
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