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Referat - Bestyrelsesmøde Frydenborg gruppe DDS 
Onsdag d. 30.08.22 - 19.15-21.15 

Sted: Frydenborg  
 

 

Tilstede: Alle – dog  
 
Afbud fra: Henrik Nejst, Steen, Ditte 

Referent: Gro 
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Dagsorden punkt Mødereferat - Beslutning/kommentar 

 

Evt. 

Opfølgning 

/Ansvarlig 

 

1. Velkomst og indledning 

- Valg af referent 

- Godkendelse af referat 

fra forrige møde. 

- Gennemgang af 

dagsorden og evt. nye 

punkter. 

- Diverse 
 

 

 

Valg af referent  

Gro 

Godkendelse af referat fra forrige møde.  

Ok 
 

 
 

2. Status på aktionspunkter 

fra forrige møde 

- Aktionspunkter i referat 

fra forrige møde. 
 

 

 

 

Aktionspunkter i referat fra forrige møde.  

Formanden (Klavs) gennemgik punkter fra sidste møde. 
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3. Gildernes projekt 

- Status fra møde 22. 

august 2022 med 

Gilderne 

- Frydenborgs deltagelse 

ved åbningsfest den 

26.11.2022 

- Drøftelse omkring 

offentlig adgang til 

bålhytte. 

 

 

 

Status fra møde 22. august 2022 med Gilderne 

Bitten føler sig på bagkant – information fra Gilderne kommer sent og der rykkes hurtigt 

for svar.  

→ Forslag om at Gilderne skal kontakte Frydenborg udvalgets medlemmer i stedet for 

direkte til GL. Dette for at beskytte vores lederkræfter. 

Ting, hvor Gilderne forventer indflydelse/input fra Gruppen med kort frist, sker ofte i 

dagtimerne, hvor spejderlederne er på arbejde. Gruppen prioriterer spejderarbejde højst.. 

Bestyrelsen gik en tur rundt på oplevelsesstien for at se på, hvad der er lavet. Klavs 

redegjorde for de seneste tiltag på baggrund af møde med gilderne. Der er blevet ryddet 

buskads ved shelteren og her skal plantes nyt. Forslag til ændring af beplantning, så det 

indeholder noget stedsegrønt. Klavs informerer gilderne om gruppens ønsker herom. 

Gruppen ønsker at det skal være så vedligeholdelsesfrit som muligt. Både omkring shelter 

og ved portal. Forlag om maling af portal fra Gilderne nedstemt af gruppen. Klavs 

informerer gilderne herom. 

 

Frydenborgs deltagelse ved åbningsfest foreløbig planlagt til lørdag den 26.11.2022  

Det er planlagt en fejring af, at projektet (oplevelsessti, toilet, bålhytte, udekøkken) er 

slut. Her er planer om at inviterer både borgmester og fondsfolk m.v. 

Den foreslåede weekend er imidlertid i en periode brugt til spejderture i mange grene 

(samt diverse andre juleaktiviteter). Forslag om at have det en tirsdag eller onsdag aften, 

hvor der alligevel er mange spejdere på Frydenborg. Fx 29./30. november. Her kan 

spejderne lave noget i udekøkkenet og på bålet til alle for at indvie det. Ved at gøre det på 

en spejdermødeaften kan der således komme både spejderbørn og -forældre. 

Det vurderes, at der ikke kan være deltagelse til møder til planlægning af dette. Men der 

stilles gerne op til at ”vise”, hvad området kan bruges (fx varm saft og s’moors på bålet).  

Klavs/Mette M informerer gilderne herom fortæller ”hvad Gruppen kan tilbyde”. 

 

Drøftelse omkring offentlig adgang til bålhytte.  

Ifølge gilderne er del af krav for fondsmidlerne skal bålhytten annonceres som værende 

offentlig tilgængelig. Det drøftedes, hvorledes man kunne gøre dette som ”et minimum”, 

således at man sikrer den er tilgængelig til spejderarbejde i løbet af ugen. Forslag til at 

man evt skriver en note i ”opslag” om at den bliver brugt i hverdagene til spejderarbejde. 

Forslag til tekst på Karl Rise gruppe på Friluftrådets hjemmeside.   

Rundsend gerne forslag til tekst, inden det godkendes i udvalget. 

Klavs informerer om, at arbejdet herom fortsætter i Frydenborgudvalget – i samarbejde 

med gilderne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klavs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klavs/MetteM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klavs 
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4. Orientering fra 

gruppeledelsen 

- Gruppeleder – tiltag når 

Bitten stopper. 

- Spejdermøder generelt 

- Ledersituationen 

- Evaluering af SL 2022 

 

 

 

 

Gruppeleder – tiltag når Bitten stopper.  

Bitten ønsker at stoppe som gruppeleder → Gruppelederposten forsøges varetaget i stedet 

af GL teamet i fællesskab – Ved næste møde redegør GL-teamet herfor med fordeling af 

posterne. 

Ønske om at der er flere opgaver, som kan udføres af bestyrelsens medlemmer. Fx 

ventelisten. Måske findes der flere punkter, hvorfor der kan være hjælp fra bestyrelsen 

(forældre-repræsentanterne). Det tages op på næste møde, hvad der faktisk er behov for 

af hjælp. Aftalt at Klavs overtager venteliste fra Bitten. 

 

Spejdermøder generelt  

Holdes generelt udendørs → kan måske fortsættes i bålhytten når det bliver køligere i 

vejret – eller det ikke er helt tørt. 

 

Ledersituationen  

Tropspejder Madeline vil gerne hjælpe ved minimøderne 

Mail sendt ud til mini-forældrene i håb om at der er nogen der vil hjælpe til ved møder. 

Skal sendes ud som messenger-gruppe. 

 

Evaluering af SL 2022  

Det var en god oplevelse. Alle tog fra, når der var behov for det.  

Teltene holdt til stormen → de nye kitkat telte var super gode og der er ønske om flere af 

disse. Det skal på budgettet næste år. 

 

Ungdomsøen 

En god tur til Ungdomsøen trods den megen regn. Folkene på øen var gode til at sige 

”det er vigtigt at I får en god oplevelse”, hvorfor der var hjælp at hente ifht overnatning 

og brug af køkken til madlavning.  

Gode oplevelser for alle.  

Vil gerne anbefale det til andre spejdergrupper 

 

Nye spejdere 

Flere nye micro- og minispejdere, samt trop 

Ventelisten er overskuelig – ca 20 personer.  
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5. Orientering fra div. 

Udvalg og korps m.v. 

- BUS 

- Division 

- Korps 

- Frydenborg udvalget 

- Diverse 

 

 

 

 

BUS  

Næste møde er 6. okt på Frydenborg 

Division  

7 tilmeldt til Plan 

Korps  

Korpsrådsmøde afholdes 11-13 nov i Billund 

- Frydenborg udvalget  

- Diverse 
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6. Orientering og status 

omkring hytterne og 

udearealer. 

- Rengøring 

- Reparation af tag 

- Status for elprojektet  

- Beslutning vedr. 

bestilling af flydebro. 

- Planlægning af 

arbejdsdag i september. 

- Diverse 

 

Rengøring  

Det er godt og ønskes fortsættes på samme måde som pt. Ikke lige så stort behov for en 

grundig efterårs-/forårsrengøring nu, som der plejer at blive udført ved arbejdsdagen. 

Det at der løbende gøres rent holder dette behov nede. 

 

Reparation af tag  

Sket hen over sommeren. Har lagt nyt tagpap på tagryggen hele vejen hen. 

Kun repareret på ydersiden – skal tjekkes indefra og vaskes af med rodalon. Måske Mads 

Blomgren eller Rasmus kan tjekke hvad status er? Bitten skriver og spørger dem. 

 

Status for elprojektet  

Nejst har sendt mail med status. Elarbejde er udført men har påvist at vandvarmer fejler. 

Skal skiftes → VVS’er kontaktes af Klavs/Nejst 

 

Beslutning vedr. bestilling af flydebro.  

Tilbud sendt ud per mail til bestyrelsen. 85.000 kr for bro plus montering. Kan ikke 

vedtages nu → Klavs tjekker inden grupperådsmøde med Gilderne om der er nogen 

fondsmidler, der kan bruges til dette. Punktet tages op på Grupperådsmødet i februar (når 

budgettet også kendes). 

 

Planlægning af arbejdsdag i september (11/9). 

Det vurderes, at det er for sent at melde noget ud og der er for få i bestyrelsen som faktisk 

kan.  

Rengøringen gør at der ikke er samme behov for ”hjælp” som der plejer.  

Skyder den til efter næste oprykningstur (august 2023). 

Med som punkt på grupperådsmøde, hvor forældrene skal melde ind, hvornår det passer 

bedst. 

  

Diverse  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bitten 
 
 
 
 
Klavs/Nejst 

7. Planlægning af kommende 

møder og arrangementer 

- Orientering og status  
 

 

 

 

Orientering og status  

Se ovenfor 
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8. Økonomi, Administration 

- Orientering og status 

- Diverse 
 

 

 

Orientering og status  

 

Diverse  

Der skal snart skrives ud om behov for ny kasser → skal måske kombineres med en mail 

om generelt behov for mere forældreinddragelse i Gruppen (fx grenene, ved spejderture, 

kasser, bestyrelse, gruppeleder, arbejdsdag o.li.). 

(Efter mødet har DDS sendt en generel mail ud om det med forældreinddragelse. Det er 

måske noget vi kan gøre brug af – deres plakater, ideer mm. Skal måske kigges igennem 

inden næste bestyrelsesmøde) 

 

 

 

 

 

 

9. Eventuelt 
 

Gro har tilbudt at overtage rollen som ”hyttemor” → Gert opdaterer hjemmesiden, 

således at den sender info til rette person. Jacob ved muligvis noget om hvad der er af 

opgaver, tekniske detaljer mm.  

 
 

Gert 

 


