
--- referat af GL-møde i 1. Holtes hytte, 2840 Havarthiosten. --- 

Deltagere: Andrs Vahlgren (DC, Virum), Morten (Skovtøffe), Jakob Bang (1. Holte), Anina (Kgs. Lyngby), Vicky 

(Eremitage), Victor (Trørød), Mikkel (Virum), Anders™ (bagsværd) 

 

1) Valg af referent: 

Anders™ (Bagsværd) 

 

2) Kommende arrangementer 

  a) Mikro-mini-junior fællesledermøde: Der holdes endnu et til foråret - noget af mødet bliver fælles for alle og 

det meste delt op i grene. Anders Vahlgren og Lærke Skovhus holder tov, indtil det bliver selvbærende. Et af 

emnerne bliver status, teams, format og ideer på/til divisionsturneringerne. 

  b) Lederweekend: Holdes lørdag 23/2, frist 14/2, tema lederinvolvering og leadership pipeline. Invitation er 

sendt ud af Maja og Bertha fra DL, og der averteres på Facebook. 

  c) Tropsdivi: 26.-28. april 2019. Planlægningsmøde i januar med teamet, som er Kim (Geels), Lærke Skovhus og 

Anders Vahlgren. 

  d) Juniordivi: 3.-5. maj 2019, team ???  

  e) Miniprimi: 3.-5. maj 2019, team Hanne Korsholm (Trørød) og Frederik Klein (Virum) 

  f) PLA-træning: 1.-3. februar 2019 på Colleruphus, tema kompetencer og spejderfærdighed. Programmet er 

lagt, teamet er Vicky og Kim (Geels). Der mangler et madhold, men ellers rimeligt styr på det. 

 

3) Nyt fra divisionsledelsen 

  a) DL-weekend: Divisionsledelsen mødes i weekenden 11.-13. januar 2019, planlægger og snakker hemmeligt. 

  b) Budget: Jf. budget til divisionsrådsmødet bliver det forberedt på DL-weekenden, og sendt til godkendelse på 

næste gruppeledermøde. 

  c) Evt. nyt fra fonden: Salg af Høvelte-hyttens grund er stadigvæk i gang, grunden er delt op i fem parceller, 

som sælges enkeltvis. Mindst 1 er blevet solgt. I Høbjerghus har udvalget sat udarbejdelse igang af en plan for 

det nyindkøbte 5 ha naturgenopretningsområde. 

  d) Piledam: Trørødspejderne er flyttet ind i Piledamshytten, og det er meningen at den fortsætter som en 

Trørød-hytte. Anders Mejlhede og Kristoffer Susé (Trørød) sørger for at få en gammel tinglysningssag i orden. 

   

4) DRM - DL i 2019 



Divisionsrådsmødet holdes 25. april 2019, på Lindegaarden i Lyngby. 

 

DL behøver noget opmanding, så der er kræfter nok til at løfte DL-ansvaret. Der er ikke kræfter nok til at lave al 

udviklingsarbejdet i divisionen og i grupperne. Mindst 3 flere og gerne 5. 

 

Anders Vahlgren genopstiller som DC i år. Torben fortsætter ikke efter 2020 som DC. Vi skal finde et medlem af 

DL, som vil være kontakten i divisionens Ejedoms-Fond. 

 

DL tilbyder: Mulighed for udviklingsarbejde på større plan end gruppen, og få divisionen til at spille bedre 

sammen til gavn for alle ledere og spejdere. Desuden er du i DL med til at lave udviklingsplan for de fælles 

(store) spejderarrangementer i divisionen, både på grenledelse og gruppeledelses niveau. DL mener, at der bør 

være 2 DA'er i hver gren og 2 DC'er, dvs. mindst 10. 

Det er flødeskum fra nu af. 

 

5) GL-møder: 

Næste møde: 4/4-19 kl. 19, hos Eremitage gruppe. GL-sommerafslutnings-møde 20/6-19 kl. 18 med mad og grill 

og furtere. 

Debat om hvad vi kan bruge GL-møderne til, og om de giver mening. Gruppeledermøderne blev boostet for at 

opretholde samarbejdet i divisionen i en periode, hvor DL var svag (da æblemodellen blev indført). OK debat-

forum for at få nyt fra grupperne. Udmærket forum og bagstopper hvis der er et DL-arangement, som vi skal 

have bakket op for at få afviklet arrangementer eller fundet ansvarlige til. Mulighed for at diskutere mere 

udviklingsprægede aktiviteter, som formål, værdier, udviklingsplaner og lederinvolvering - det kan vi gøre mere. 

 

6) Grupperne rundt: 

Skovtofte: Går meget godt. Lederweekend med udviklingsplan, foredrag om primadonna-ledelse. GRM 19/2. 

1. Holte: Går okay. Har lige holdt leder-besty-dag om udviklingsplaner. Fik 3 nye ledere i 2018. GRM 28/2 

Kgs. Lyngby: Har lige fået en ny leder, minigren lidt lille men ellers fyldt op. Mangel juniorledere til en sommer. 

Et par nye ledere kommet til. GRM fastsættes på tirsdag. 

Eremitage: Mangler lidt børn i mini- og juniorgren. Vil starte familiespejd. GRM 25/2. 

Bagsværd: Det går sådan nogenlunde. 2 GL'er og 1 formand kom til udvilkingsdagen, så vi skal lige finde ud af 

hvordan. GRM 3/3 ifm. gruppetur. 



Trørød: Flytning af al vores grej i løbet af januar og februar fra Ellehytten til nyibrugtagede Piledam. 

Lederweekend. GRM 25/2 

Virum: Går udmærket. Lederweekend i februar. GRM fastsættes snart. 

 

7) Eventuelt 

Hvordan skaffer man en kasserer, flere gruppers kasserere stopper snart eller næste år? 

Gennem opdeling af opgaven. Have en kasserer, en administrator, en medlemsansvarlig, en fondssøger, en 

kommunekontakt, mv. 


