Gruppeledermøde 12. juni 2014 i Nærum
Tilstede: se grupperne rundt + Morten DL.
Valg af referent: Morten, Skovtofte
Grupperne rundt:
● Andreas, Trørød: Mange nye spejdere fra Nærum. Nye ledere. Sommerlejr Thurøbund uge 28.
● Michael, Eremitage: 20 aktive spejdere, 1 klasse og op. Håber på snart at have klan. Sommerlejr
hjemme i uge 27, kommunens børn inviteret (23 gæster)
● Mikkel, Virum: 96 spejdere. 50 med på sommerlejr til Gillastig i uge 31.
● Frederikslund: godt 60, 10 ledere. Thurøbund i uge 27.
● Skovtofte: godt 60, mange i de unge årgange, starter trop nu, Arresøcentret uge 31.
● Henrik, Vikingerne Vedbæk: 20 opti (juniorer), 8 trop. Måske venskabsspejd med Drammen i Norge på
vej. Sommertogt ikke planlagt (trop), Sydsjælland for opti.
● Vicky: Referenten må have været uopmærksom, beklager...
● Hanne, Kongens Lyngby: ca 40 aktive. Skal holde ledere og seniorer til ilden, ellers bliver der mere
lavet senioraktiviteter. Lederhvervning på DTU? Events, som der er god opbakning til. Kanoudlejning
giver gode penge. Prøver at få lederne til at deltage i grenledermøder - og møde andre grupper til
Mølleåsejlads.

Nyt fra Divisionsledelsen:
Har holdt et møde, snakkede meget æblemodel (se senere).
● Jonas Borit blev konstitueret som formand for fonden.
●

Ny fondskasserer:
Valgte (jo) en betalt kasserer, Anne Dorte, til divisionsrådsmødet. Har nu fundet en frivillig kandidat, John
Bagger. Kræver dog ekstraordinært divisionsrådsmøde, eller i hvert fald afstemning (f.eks. online med
doodle). Vi prøver at klare det med Doodle.
● kan han være revisor for divisionen samtidig, for divisionen ejer jo fonden?
● han kan vel heller ikke være revisorsuppleant for fonden, så kan vi klare os uden suppleant?

Gruppeledernes rolle i forhold til DL:
Æblemodellen har jo gruppelederne i en central rolle - så hvordan skal vi løfte det?
● Vi skal identificere behov - der kommer f.eks. ikke nogen inspirationsaftener hvis
gruppelederforumet ikke siger at behovet er der.
● Vi skal hjælpe med at finde tovholdere
● mangler tovholder til juniorgrenen
● International pulje: fordeling af penge, regner med at få ansøgninger til DC@
● Inspirationsaftener:
● Mikkel anbefaler at vi passer på at niveauet ikke bliver for lavt, hellere lidt men godt.
● Anders fra Bagsværd (tovholder på tropsgrenen) foreslår et arrangement for alle ledere, for at
mødes. Måske som del af leder/seniorweekend - "Pop-ind tur". I gamle dage 3. weekend i januar.
● Behov: Aktivering af klaner.
●

●
●
●
●

25 års jubilæum i 2016; det skal da fejres.
Input til nyhedsmail: der har vist ikke været noget i årevis. Er der noget behov? Næh, men der kommer
lidt på Facebook. Vi kan tage nyhedsmail op igen hvis behovet opstår.
Hjemmesiden opdateres med arrangementer hvis Andreas hører om det; skriv gerne.
Forkorpsrådsmøde - er der behov? Måske som "studiegruppe", for det kan godt kræve lidt tid at
komme igennem materialet. Mikkel vil gerne koordinere transport.

Hjemmeopgaver:
● Spørg i grupperne, identificer behov. Foreslået model: spørg ud fra spejderideen.
● Spørg også om ideer og ønsker til divisionsjubilæum i 2016.
● Juniorledere: tovholder?

●

Kommende arrangementer:
Mølleåsejladsen
● tilbyder nu også vandring langs åen for mini+junior. Med mærke!
● der er også 50 startpakker - kom kvikt.
● mangler nogen til at køre båd-lig væk, og de er heller ikke gratis at komme af med; nogen ideer?

Kommende møder:
hvor tit?
● mindst tit nok til at dele international pulje ud, september og marts
● 15. september kl 19, Frederikslund (med kage)
● 6. november kl 19, Skovtofte
●

Andre datoer:
13. september, Virum gruppe jubilæum
11. april 2015: Vandrearrangement, 10-20-30-100 km

