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Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 

Tirsdag d. 05.04.22 - 19.15-21.15 
Sted: Frydenborg  

 

 
Tilstede: Henrik Nejst, Gert, Rikke, Mette og Mette, Gro, Bitten og Klavs 
 
Afbud fra: de andre 

Referent: Gro 
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Dagsorden punkt Mødereferat - Beslutning/kommentar 

 

Evt. Opfølgning 
/Ansvarlig 

 

1. Velkomst og indledning 
1. Præsentation af alle i bestyrelsen, kasserer og suppleanter 
2. Valg af referent 
3. Godkendelse af referat fra forrige møde 12. januar 2022. 
4. Gennemgang af dagsorden og evt. nye punkter. 

 

 
Springer over præsentation, da der kun var 
”tidligere bestyrelsesmedlemmer” 
 
Kasser har desværre meldt ud, at hun ikke 
kan fortsætte. Bitten undersøger hvad 
proceduren er i forhold til valg af ny (jf 
Korpset). 
Det undersøges om Henrik (tidl. Kasser) 
kan fortsætte indtil der findes en ny. 
Skal det postes på FB om der er nogen, der 
kender nogen, der kan hjælpe. Evt spørge 
’Gilderne’ om der er nogen der har lyst til at 
være kasser. 
 
Godkendelse af referat fra 12. januar 
 

 
 
 
 
Bitten sender mail ud 
til forældre – og 
poster på FB 

2. Status på aktionspunkter fra forrige møde og grupperådsmøde 
1. Aktionspunkter i referat fra forrige møde 12. januar 2022 
2. Aktionspunkter fra Grupperådsmødet 23. februar 2022. 
3. Bestyrelsens udpegning og godkendelse af alle ledere i gruppen 

(krav herom i nye DDS vedtægter fra november 2022)  
4. Opdatering af medlemsservice. 

 

 
Ad 1) Der mangler ledere … 
Der er sået frø hos tropsjederne – om at de 
kan komme og hjælpe til ved møderne hos 
micro-mini. 
Der er kommet ny juniorleder – han har 
selv meldt sig. 
 
Ad 2) ingen punkter 
 
Ad 3) Bestyrelsen har enstemmigt godkendt 
alle ledere i gruppen. 
 
Ad 4) Den er opdateret. 
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3. Orientering fra gruppeledelsen 
1. Orientering  
2. Spejdermøder generelt 
3. Ledersituationen 
4. Diverse 
-  

 
Der har været afholdt gruppetur. Det gik 
rigtig godt – arrangeret af Minilederne. Der 
var 66 med. God balance mellem at være ”i 
grenene” og være ”alle sammen”. 
 
Der har været møde i BUS.  
 
DDS har ønsket at starte en ny gruppe op i 
Hillerød. Der er kommet midler fra NORDEA 
fonden til at starte en gruppe op – kun ifht 
børn ikke ledere. Der stilles spørgsmålstegn 
ved henvendelsen og hvorvidt det er 
gennemtænkt.  
Gruppen bakker op om forslaget og vil gerne 
hjælpe dem ordentlig i gang – fx hvor i 
Hillerød vil det give mening at have en ny 
gruppe. Evt sidemandsoplæring af ledere. 
 
Der har været klatretur for ledere. Success. 
Ønske om at kunne købe lidt mere udstyr, 
således at flere børn kan klatre på en gang. 
Godkendt af bestyrelsen. 
 
Der er lagt plan for det næste år  årshjulet 
er endnu ikke opdateret.  
Oprykningstur går til Ungdomsøen.  
 
Planer for at få flere forældre i aktion  
mulighed for at afholde flere 
forældrearrangementer? Gøre det på gren-
niveau. Invitere forældre med på møderne – 
evt afslutning af møderne.  
 
  
 

 



4 

4. Orientering fra div. Udvalg og korps m.v. 
1. BUS 
2. Division 
3. Korps 
4. Frydenborg udvalget 
5. Diverse 

 
Ad 4) Henrik Nejst og Klavs er valgt som 
repræsentanter i Frydenborgudvalget. 
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1. Orientering og status omkring hytterne og udearealer. 
2. Rengøring 
3. Hyttebooking/Hyttemor 
4. Hyttehjælpere – hvem vil komme og hjælpe med skift af pære, 

skifte ledning, tage opvasken, feje udenfor o.lign. 
5. Plan for reparation og brændemærkning af borde/bænke og 

andet udeudstyr. 
6. Planlægning af arbejdsdage 2022 – fordeling af opgaver. 
7. Gildernes Stiprojekt 
8. Planlægning og tiltag omkring etablering af brink og halvtag. 
9. Diverse 

 

 
Rengøring kører og er værdsat. Pt gøres der 
rent en gang om måneden. Overvejer om det 
skal være oftere.  
Forslag om at frekvensen øges til 2 gange om 
måneden. Hver anden gang er det kun toilet, 
entre og gang. 
 
Hyttebookning/-mor: der er behov for en 
snak med Pernille om status.  
 
Tjek op på om der er nogen der kan vaske 
klude/viskestykker ca hver 14. dag/måned. 
Der skal sendes mail ud til alle forældre. 
 
Bitten tager kontakt med Kontiki vedr huller i 
jorden og brug af området ved hytterne. Der 
sker ting (ting bliver ødelagt) og det kunne 
være elever fra skolen som bruger området i 
frikvartererne. 
 
Forslag til at man kan lave en liste over ting 
der skal fikses – fx lamper der skal fikses, 
døre der knirker … Måske man kan få en 
forældre til at fikse det mens ungerne er til 
møde. 
 
El-projektet, status – det er opstartet.  
Møllen er blevet udbedret og tavlen i Anne 
Steward er skiftet. Mangler at få skiftet 
kontakterne i AS – svært få et tilbud på 
arbejdet, da det er uvist, hvor svært det er 
fikse. Vedtaget at det store rum plus entre 
bliver fikset først (på timebasis).  
 
”Brændemærkning” af bordene  Jesper 
fikser det. 
 
Planlægning af arbejdsdag, forår/maj – 
kombinere havearbejde og klargøring/tjek af 

 
 
 
 
 
Klavs 
 
 
Bitten 
 
 
Bitten 
 
 
 
Bitten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henrik Nejst 
 
 
 
 
 
 
 
Bitten 
 
 
Bitten 
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ting til spejdernes lejr.  
Også arbejdsdag i sensommer/september, 
her kan der arbejdes på indendørs projekter 
også. 
 
Stiprojekt med Gilderne – det er i gang.  
 
Brinken ved søen – måske kan nogle af 
fondsmidlerne fra ovenstående projekt gå til 
dette. Skal til at lave et reelt udkast til hvad 
der skal laves.  
Placeres ovre ved raftegården, så det ikke 
indvirker på gruppernes arbejde. 
Forslag brink blev set på denne webside: 
http://www.svenskaflytblock.se 
http://www.NBCmarine.dk 
Det besluttes at gå videre med disse broer på 
websiden – Klavs undersøger pris og evt. krav 
om tilladelse nærmere. 
  
Kommunal bålaften 18. maj.  
Der afholdes et kort ledermøde efterfølgende. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klavs 

http://www.svenskaflytblock.se/
http://www.nbcmarine.dk/
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5. Planlægning af kommende møder og arrangementer 
1. Udviklingsplan – herunder evaluering og tiltag vedr. tema på 

grupperådsmøde omkring øget forældreinddragelse. 
2. Gennemgang og drøftelse af Årshjul 
3. Kommende ture 2022 
4. Orientering og status for SL 2022 
5. Bestyrelsesmøder frem til Grupperådsmøde 2023 

 

 
Ad 2) Grupperådsmøde onsdag den 22. 
februar 2023  
Bitten booker Dragehytten 
 
Ad 4) Mere info om spejdernes lejr til 
mini’erne. Rikke mener der er flere 
forældre som ikke ved hvad det går ud på. 
 
Mette og Rasmus var til møde om SL22. Der 
ligger et referat hos lederne.  
 
Ad 5) Næste bestyrelsesmøde: firsdag den 
7. juni 2022 kl 19-21 
Efterfølgende møder planlægges ved dette 
møde. 
 

 

6. Økonomi, Administration 
1. Orientering og status. 

 

 
Ingen bemærkninger 

 

7. Eventuelt 
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