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Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Onsdag d. 12.01.22 - 19.00-21.00 

Sted: Online Virtuelt 
 

 
Tilstede: Alle – se afbud. 
 
Afbud fra: Gert 

Referent: Klavs Petersen 
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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 16. november 2021. 
o Gennemgang af dagsorden og evt. nye punkter. 

 

 
• Klavs vælges til referent. 
• Forrige referat godkendes. 

 
 

2. Status på aktionspunkter fra forrige møde 
o Se evt. punkter i referat fra møde den 16. november 2021. 

 

 
• Stole er solgt. 
• Nye telte er bestilt. 
• Udstyr til klatring er købt. 
• El arbejde er igangsat. 
 
 

 
 
 

3. Orientering fra gruppeledelsen 
o Orientering  
o Spejdermøder generelt 
o Ledersituationen 
o Diverse 
-  

 
 
• Spejdermøderne afholdes generelt stadig 

udenfor. 
• Der er afholdt ledermøde 1. december 

2021. 
• Den årlige juletur afholdes som endagstur i 

år. 
• Der er en udfordring med manglende 

lederne. Det aftales, at Bitten kontakter Ida 
Juhl og gruppen for at aftale nærmere – 
Ditte spørger i klanen om nogle kan hjælpe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bitten kontakter Ida 
Juhl og gruppen for at 
aftale nærmere. 
Ditte spørger i klanen 
om nogle kan hjælpe. 

4. Korpsrådsmøde 
o Orientering om det ekstraordinære møde 11. december 2021. 
o Betydning af nye vedtægter for Frydenborg (vedlagt) 
o https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-

grupperaadsmoederne?fbclid=IwAR1Flpg0YzaR0-
wah8P1U8VA5VmZ5s4OdvjQ5XWYrSJ7NxDLndr4-
4LQovA 
 

 

 
• Sten deltog på det ekstraordinære møde. 

Vedtægtsændringer blev godkendt. 
• De nye vedtægter blev drøftet på 

bestyrelsesmødet – og disse vil blive fulgt 
fremover. Af større ændringer er, at der 
fremover skal på grupperådsmøderne skal 
godkendes budget 2 år frem. 

 

https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne?fbclid=IwAR1Flpg0YzaR0-wah8P1U8VA5VmZ5s4OdvjQ5XWYrSJ7NxDLndr4-4LQovA
https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne?fbclid=IwAR1Flpg0YzaR0-wah8P1U8VA5VmZ5s4OdvjQ5XWYrSJ7NxDLndr4-4LQovA
https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne?fbclid=IwAR1Flpg0YzaR0-wah8P1U8VA5VmZ5s4OdvjQ5XWYrSJ7NxDLndr4-4LQovA
https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne?fbclid=IwAR1Flpg0YzaR0-wah8P1U8VA5VmZ5s4OdvjQ5XWYrSJ7NxDLndr4-4LQovA
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5. Orientering fra div. Udvalg og korps m.v. 
o BUS 
o Division 
o Korps 
o Frydenborg udvalget 
o Diverse 

 

 
 
• Der er ingen væsentlige bemærkninger der 

ikke fremgår af de øvrige punkter i referatet. 

 

6. Planlægning af Generalforsamling/Grupperådsmøde 
o Gennemgang af tjekliste (vedlagt) 
o Indkaldelse  
o Dagsorden 
o Valg 
o Ny kasser 
o Regnskab 2021 
o Budget 2022 
o Udviklingsplan 
o Beretning – Input. 

 

 
 
• Grupperådsmøde afholdes 23. februar 

2022. 
• Det blev drøftet hvem der er på valg og 

hvem der genopstiller m.v. – og tiltag for at 
få kandidater blev drøftet. 

• 4 årig udviklingsplanen for 2022– der skal 
godkendes på grupperådsmødet – blev 
drøftet. Herunder at bestyrelsen vil indstille 
et nyt punkt 5 omkring øget 
forældreinddragelse. 

• Klavs og Bitten har møde den 16. januar for 
nærmere planlægning, udarbejdelse af 
dagsorden og forberedelse m.v. – der skal 
ligeledes afholdes møde hvor Henrik M 
deltager i forhold til årsregnskabet - der skal 
underskrives af bestyrelsen inden 
grupperådsmødet. 
Bestyrelsen vil blive inddraget i nødvendigt 
omfang i forhold til forberedelse. 
 

 

7. Orientering og status omkring rengøring af hytterne. 
 
• Månedlig rengøring er igangsat og 

gennemføres med stor tilfredshed for 
lederne. Dette fortsættes og vil budgetteret 
med fremover – en del af udgiften fås der 
tilskud til fra Hillerød Kommune. 
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8. Planlægning af kommende arrangementer 
o Planlægning af gruppetur 2022 
o Orientering og status for SL 2022 

 

 
• Gruppetur 2022 er planlagt. 
• Planlægning for SL2022 er i fuld gang – der 

koordineret med de øvrige spejdergrupper i 
Hillerød Kommune.  

• Der har været forholdstilmelding til SL2022 
– dato for endelig tilmelding afventer 
udmelding fra korpset.  

 

 

9. Økonomi, Administration 
o Orientering og status. 

 

 
• Årsregnskab er ved at blive udarbejdet forud 

for grupperådsmødet. 
• På mødet drøftet hvilke væsentlige punkter 

der skal være med på budgettet for de 
kommende år – herunder at SL2022 er en 
væsentlig dyrere sommerlejr end de mindre 
lejre. 
 

 

10. Eventuelt 
 
• Ingen bemærkninger. 
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