Gruppeledermøde d. 15/9 2014 - hos Frederikslund Gruppe
( med dejlige sprøde kæmpesmåkager :-))
Referent
Tilstede

:
:

Afbud

:

Karen Holmen Stenkilde (Kgs. Lyngby Gruppe)
Geels, Eremitage, Kgs. Lyngby, 1.Holte, Fortunen,
Skovtofte, Virum og Frederikslund
Bagsværd, 2. Lyngby, Vikingerne, Trørød

•

Referat fra 12/6 – 2014 : Godkendt

•

Status fra grupperne - (+evt overblik over ventelister) :
- Geels ( Kasper ) - 90 medl., 60 på gruppetur til Collerup Hus,
Sommerlejre gode, Ledertur til Djursland. Afhængigt af
ledersituationen sættes loft for indmeldelser. Mikrogren skal efter 1 år
snart evalueres (lørdagsmøder, 15 mikroer, mange forespørgsler)
- Eremitage ( Vicky ) - En øgning af medlemmer siden afholdelse af
Sommeraktiviteter. Pt 3 grene : mini/junior/trop - få leder
- Kgs. Lyngby ( Karen ) pt. 90 indmeldte ( stor stigning i det forløbne
år, synlige aktiviteter i lokalområdet, artikler i Lokalavisen Det
Grønne Område, Sommerferieaktivitet i uge 28, god forældrekontakt,
endnu ikke behov for ventelister, savner flere ledere.
- 1. Holte ( Sidsel ) - ca. 120 medl. - stabilt tal, ca 25 i hver gren. For
få ledere. Har ventelister ( opdelt på alder/årgang/ køn ),
familieweekend med mange nye forældre.
- Fortunen ( Berit ) - 45 spejdere, PR-fremstød i april m. tilgang af
mikro/mini ( nu ialt 20 - holder møder sammen ), 17 tropsspejdere
(oprykkere fra junior samt "tilflyttere" fra nedlagte Nærum.
Gruppesommerlejr i 2015.
- Skovtofte ( Morten ) - 88 medl. ( 48 i 2013 ). Mikrogren etableret af
2 forældre fra gruppens Familiespejd. Nu 6 tropsspejdere (alle på PLAN)
"en rigtig spejdergruppe", citat fra Morten.
Gruppetur til Søderåsen m. 80 deltagere.
- Virum ( Mikkel ) - ca. 100 medl. ( "fint antal - ikke flere ", siger Mikkel )
Gruppetur til Gillastig, 60års jubilæum ( TILLYKKE, red ), 32 minier (nu
venteliste). Ingen mikrogren...sender interesserede videretil os andre.
Og som hos andre grupper - fokus på ledermotivation.
- Frederikslund ( Annette ) - sommerlejren gik til Thurøbund, 45
minier, 15 juniorer, 20 tropsspejdere ( 4-5 på PLAN ). Ønsker flere

ledere. Overvejermodel for venteliste. 5km gåtur ifm.Mølleåsejladsen for
de mindste grene et hit, mange deltog fraFrederikslund.
•

Korpsrådsmøde 15/11 og For-korpsrådsmøde d. 29/10 :
Mail er sendt ud fra Lily Bahnsen fra Divisionsledelsen - tilmelding til
KRM til Lily vedr. fælles transport senest 16/10)
Lily besøgte GL-mødet for at drøfte korpsets udviklingsplan.
Udviklingsplan ( DDS`) skal vedtages på Korpsrådsmødet 2014 og
sidenhen danne basis i gruppernes egne planer fra marts/februar 2015
Vi GL`ere vil gerne inspireres og støtte hinanden omkring dette !
Derfor præsentation for hinanden på næste GL-møde :
Senest 1/11 skal gruppernes nuværende udviklingsplaner være sendt
til Morten Molle DC, som vil sørge for samlet udsendelse til alle GLs

•

Nyt fra Æblemodellen :
Klan-tovholdere ( nye ) : Michel Aagaard ( Kgs. Lyngby Gruppe ) og
Thomas Sterndorff ( Bagsværd Gruppe ) - Bo Visfeldt og Flügger har
overleverettjansen efter mange års tro tjeneste :-)
PL/PA, Divisionsturnering- TL`ere tovholdere
JuniorDivi– tovholder: Mads ( gruppe ?? )
Mikro/Mini : Dragetur til Dyrehaven 5/10 2014 - Tovholdere Jette og
Hanne, Trørød
MiniPrimi Nejlinge 8-10/5 2015 - Tovholdere er Frederik Virum, Peter og
Hanne Trørød.
Mikro/Mini/Junior : Den 19 oktober 2015 Zoo dag - Tovholdere er
Anette og Kim fra Frederikslund.
Fælles gåtur for alle spejdere i Rudersdal kommune ( alle i
Mølleå Division er inviteret ) : 11 april 2015
mulighed for at gå 10-20-30-50 og 100km.
Tovholder Anette fra Frederikslund

•

Aktioner fra sidst :
- Vi vil som GLs gerne styrke og bakke op om eksisterende
arrangementer i divisionsregi og ikke pace vores ledere til at bruge for
meget krudt på atmotivere sig selv og spejdere til deltagelse i en masse
andre i korpsregi.

- Vi skal have fokus på korpsets træningsfaciliteter samt motivere vores
unge og ledere til deltagelse.
- Vi skal som GLs erfaringsudveksle og kunne overføre det til vores
interne arbejde i grupperne
•

Behov for divisionsarrangementer ? :
Divisionens 25 års jubilæum i 2016 :
Forslag fra GLs er, at eksisterende arrangementer peppes op
( enfælles divisions-sommerlejr i 2016 vil formentligt være for
meget, når der er Spejdernes Lejr i 2017.
I grupperne må vi italesætte, at der afsættes beløb til 2016 jubilæet
(budgetter drøftes nærmere i GL-forsamlingen ved kommende møder)
Forslag til en god jubilæumsaktivitet : Spejderaktivitet i Guinness

•

Uddeling fra divisionens Internationale Pulje besluttet på GL-mødet :

Nordisk Ledertræning (1119 kr.) - Line Munch, Klanleder Kgs.
Lyngby Gruppe )
Tilskud til int. spejderarbejde i Klanen, Kgs. Lyngby Gr. - ture/ arr. til tysk
spejder på besøg i 1/2 år ( 1000 kr. )
Det besluttes på mødet, at følgende skal/kan drøftes i forhold til
uddeling fra puljen samt krav til ansøgninger :
- overordnet økonomi i ansøgningen ?
- formålet med ansøgningen ?
- hvad søges der specifikt til (eksempler) ?
- hvad skal en ansøgning indeholde ?
....OG /ELLER : skal puljen styrkes eller lukkes ?
•

Eventuelt :
- 27/10 kl. 19:30 Ekstraordinært Divisionsrådsmøde mhp. valg af ny
fondskasseres for at spare udgifter til betalt fondskasserer. Stine
Enevoldsen har indkaldt
- Divisionsmærker bestilles hos Thomas Frisenette ( som er Tovholder
på divisionsmateriel, mærker og udlån af Nærum-hytten )
- DC Torben Ellestad afholder møde med Rudersdal Kommune, om
hvordan driften af Nærum Hytten fremover skal foregå.
- Klatrevæg - Rundforbi - bookes via Rudersdal kommune
INSTRUKTØR skal man selv medbringe

NÆSTE GL- MØDE : 6/11 kl. 19 ( Skovtofte )

