
Referat Gruppeledermøde d. 9/12 2016 (hos Skovtofte Gruppe) 
 

- og specielt velkommen til Divisionskasserer Anders Mejlhede 
 
Referent/ noteskriver : Karen Holmen Stenkilde (Kgs. Lyngby Gruppe) 
 
Tilstede   : Skovtofte, Eremitage, Kgs Lyngby, 2 DC`er og Anders Mejlhede 
 
Afbud   : Bagsværd, Trørød, 2. Lyngby, Fortunen, Geels, Vikingerne, 1. Holte,  
    Virum, Frederikslund	  
	  
	  

• Grupperne rundt : 
	  
-‐	  Eremitage	  :	  har	  lavet	  udviklingsplan	  sammen	  med	  Lily	  Bahnsen	  fra	  divisionsledelsen	  –	  
og	  er	  vokset	  fra	  29	  til	  45	  medlemmer.	  Har	  lavet	  årshjul,	  juleløb,	  børn	  laver	  postløb	  for	  
forældre	  -‐	  bla.	  også	  for	  at	  hverve	  ny	  kasserer	  bla.	  
	  
-‐	  Skovtofte	  :	  lederne	  spændt	  lidt	  hårdt	  for,	  børnene	  har	  det	  godt	  (	  Mikroer	  mangler	  
ledere	  ),	  ny	  kasserer	  ønskes	  kraftigt	  
	  
-‐	  Kgs.	  Lyngby	  Gruppe	  :	  det	  kører	  godt	  i	  grenene	  m.	  engagerede	  ledere.	  Godt	  fremmøde	  
på	  ledermøder.	  Gruppelederne	  håber	  snart	  at	  kunne	  trække	  sig	  fra	  at	  være	  aktive	  ledere	  
i	  dels	  mikro-‐	  og	  juniorgrenen.	  Håber	  at	  få	  tid	  til	  mere	  lederudvikling. 

 
 

• Budget 2016 : 
	  
Anders	  Mejlhede	  :	  	  
-‐	  Kontingent	  for	  2016/17	  besluttes	  
-‐	  Angående	  Piledam	  :	  udgift	  (	  Anders	  regner	  med,	  at	  1.	  Holte	  betaler	  6000	  kr.	  forlods	  
-‐	  Der	  bør	  være	  en	  post	  i	  budgettet,	  der	  hedder	  Gruppedivi.	  -‐	  som	  dækker	  aktiviteter	  på	  
DIVI	  16	  (	  25	  års	  jubilæum	  ),	  hvor	  penge	  søges	  hos	  fonden	  bla.	  
Forslag	  -‐	  overskuddet	  fra	  divisionsregnskabet	  i	  14	  og	  15	  bruges	  på	  weekenden	  (	  50000kr	  
+	  tilskud	  fra	  fonden	  )	  
-‐	  Generelt	  bør	  overskud	  bruges	  på	  fede	  aktiviteter/	  oplevelser	  og	  ikke	  på	  at	  nedbringe	  
deltagerprisen.	  Synligt	  hvad	  der	  afsættes	  til	  diverse	  :	  lederarrangementer	  antal	  kr.	  ????	  ,	  
spejderarrangementer	  antal	  kr.	  ????	  (	  ex.	  PL\PA,	  Mølleåsejlads,	  Zoo-‐	  tur)	  
	  
-‐	  Seniorarbejdet	  i	  divisionen	  :	  der	  skal	  løftes	  mere	  for	  at	  få	  penge	  (	  Hanne	  og	  Mathias	  fra	  
DL	  har	  kontakten	  til	  seniortovholdere	  )	  
	  
Det	  er	  nemmest	  for	  Anders	  M.	  at	  lave	  budget	  på	  arrangementer	  og	  ikke	  på	  grene.	  	  
 

Forslag ? – eller blev det vedtaget : Deltagelse til Korpsrådsmødet betales af divisionen / 
trængende grupper kan søge divisionen til deltagelse på KR. ( spørgsmål fra referent ) 
 
 
	  



	  
• Leder	  weekend	  22-‐24/1	  2016	  :	  deadline	  4/1	  -‐	  ryk,ryk	  
• Fonden	  :	  
Nejlinge	  -‐	  forhandler	  om	  prisen	  på	  et	  stykke	  jord	  -‐	  afventer	  enighed	  om	  pris.	  
GL	  ønsker,	  at	  der	  på	  divisionsrådsmødet	  fremlægges	  historik,	  så	  det	  er	  muligt	  at	  træffe	  
beslutninger	  udfra	  sammenhæng	  og	  oplæg.	  
	  
Fortsatte	  diskussioner	  :	  Hvordan	  løses	  på	  sigt,	  at	  divisionen	  mangler	  hytter	  –	  der	  er	  store	  
nok	  ?	  

	  
• Divi16	  status	  :	  	  
	  
Køletrailer	  ønskes	  (	  er	  måske	  skaffet	  nu	  ).	  Invitationer	  er	  udsendt	  (	  primo	  februar	  

	  
• Eventuelt	  :	  
	  
GL	  skal	  sparke	  gang	  i	  deres	  grene	  (	  Og	  sikre	  god	  kontakt	  til	  egne	  tovholdere	  )	  i	  forhold	  til	  
arrangementer/aktiviteter	  på	  tværs	  i	  divisionen	  	  
	  
Divi16	  -‐	  fælles	  planlægningsmøde	  for	  alle	  d.	  4/1	  
	  

 
DATOER : 
 
NÆSTE GL- MØDE : 3/3 kl. 19:30  ( Kgs. Lyngby Gruppe, Kærnehuset – Engelsborgvej 50 ) 
 
13. april - DRM - Telefonfabrikken / kl. 18.00 

Kommende GL – møder :  

23. maj - Myretuen / kl. 18.00 
06. sep - ??? / kl. ??.?? 

 


