
Gruppeledermøde 23. maj 2016 
Tilstede: Mikkel/Virum, Molle (DL) og Karen/Kgs.Lyngby, Mathias/Geels, Berit/Fortunen, 
Sidsel/1. Holte, Vicky/Erimitagen, Just/2. Lyngby, Anette/Frederikslund, Morten/Skovtofte 
(ref) 

Afbud: nej 

OBS: indkaldelse og dagsorden til gruppeledermøder sendes ud via Blåt Medlem, så 
gruppelederne skal være registreret med en fungerende email-adresse i Blåt Medlem. 

Grupperne rundt 
Geels 
110 medlemmer. Vil gerne rokere lidt rundt på lederne, snakker med 1. Virum om deres 
erfaringer med lederkontrakter. 

Fortunen 
60, heraf 40 aktive spejdere. Alle minier på Gurredam i Kr.H., udlandstur for trop/senior til 
sommer, starter familiespejd på forældreinitiativ. Meget engagerede forældre. 
Kassererpost delt i 2 til alles tilfredshed. Gik glip af divi-16 pga travle ledere. 

1. Holte 
115. Gruppesommerlejr til Gillastugan. Har lige holdt sov-ude-dag i maj for (få) ledere og 
styrelse. Skal have nyt køkken på Havartigården - nu nedrevet. 
Piledam: der har været (fest-)indbrud i hytterne efter tur, så nu er der alarm på alle 
hytterne. Fangede dog nogle gymnasieelever som måske nu er klogere. Eksperimenterer 
med de 2 hytter et års tid, men er ikke overbevist om at det er godt. 

Sidsel og Sebastian går af som gruppeledere efter sommer, åbent hvem der kommer efter. 

Frederikslund 
83 medlemmer. Divi16. Troppen kal på kanolejr til sommer, mini+junior til Næsbycentret. 
Mangler lederhjælp til troppen. 



Erimitage 
39 medlemmer. Ekstraordinært grupperådsmøde for at finde ny kasserer, Torben (DL) 
deltager. Update: det lykkedes. 
Har aftalt at nye klanspejdere kommer i lære hos 1. Holte.  
Ses også på Oak City. 

Troppe har en fælles tropsmøde 9/6 med f.eks. kanotovtrækning, mange grupper deltager, 
et par grupper har ikke svaret endnu. 

Kgs. Lyngby 
117. Alt vel. Mikroer har været på mus-lejr i Pinsen. 5 biler på Oak City. Fælles sommerlejr 
på Egemosen. Troppen har lige været på kanoweekend, stor succes. Ventelister er svære 
at styre. (Virum anbefaler en google-form og et autosvar om at vi svarer til sommer. Men 
der skal heller ikke optages flere mikroer end der vil være plads til hos minierne osv.) Har 
pengeskabene aktiveteter som er lidt svære at få bemandet - lederne er ophængt med 
studier osv. Sommerferieaktiviteter i uge 28. 
2. Lyngby Optaya 
120! Går meget godt, lidt udfordringer i minigrenen. 12 biler på Oak City - logistikproblem 
at få dem til start og hjem igen. Alle glade for divi16. Sommerlejr til Sandskred ved 
Kalundbort. Junior-trop kano og pæleklatring i Sverige, Svensk Kanoferie. 

Skovtofte 
85. Det går fint, ventelister hos mikro+mini. Minisommerlejr Gurredam, junior og trop til 
Tjekkiet.  
Bagsværd 
114. 

Virum 
100. Har det "egentligt okay". Glade for sejren ved divi16. Troppen til Sverige til sommer. 
Vil lave lederrokade. Masser der vil hjælpe med det sjove, lidt sværere at få de stabile til 
hvert ugemøde. Starter en ny klan med 12 af tropsspejderne. 
Vikingerne 
48. 

Trørød 
81. 
Divi16 evaluering 



De små glade for: Science-showet.  
De store glade for: Liga.  
Liga måske lidt for sent for de små. 

Hårdt program for de mindste med fuldt program hele dagen - mange omstillinger. 
Dejligt at se Uglerne til madlavningen. 
Nogle savnede mere “rigtig spejder” og det sædvanlige madhold - juniorer, der syntes, at 
deres arrangement var blevet kapret. 
Nogle havde regnet med at spise sammen lørdag, men det blev spredt. 
Lidt kø-dannelse på eftermiddagsløbet.  
Var det 100k værd? Ja, spejderne opdagede divisionen. 

International pulje 
5000 til uddeling. 9 ansøgninger. 

Forslag: 1000 til hver af de 3 PAGGS og hver af de 2-3 Roverway. 500 Nordisk 
Ledertræning. Afslag til de andre. 

Til formularen: Skriv at der er 5000 per halvår til uddeling. Bed om tlf.nummer. 

Lidt for og imod om kurser og træning er lige så støtteberettigede - enighed om at det 
vigtige er det internationale. 
Fortrinsvis til ture i fremtiden - hold øje med ansøgningsfristerne. 

Divisionens store telte - nye 
Lions har foræret 6 let brugte Dancover telte som står på en trailer hos Vitus. Det er ca et 
stort partytelt, 6x8 og 6x10. 1.5 ton i alt… 
Hvad skal vi bruge dem til? Skal grupperne have dem? Lægge et i Høbjerghus? DL 
sender en mail til grupperne om nogen er interesserede. 

Aktiviteter i 2017 
Skal 2017 være business as usual, eller skal vi finde på nye arrangementer? 



• Lederweekend - i 2017 ikke samtidig med PLA-træning. 

• Seniorer? Thomas er tovholder for seniorgrenen, og nu med i diviledelsen. Vi håber at 
der kommer arrangementer ud af det. Hvad med en ryste-sammen-kano-dag når der nu 
rykker en masse op til sommer? Klanerne kan skiftes til at arrangere, den største først. 

• Spejdernes lejr - vi er spredt. Noget samlende? 

Møder 
06/09 19-21 Fortunen 
14/11 19-21 Skovtofte 
11/01 19-21 Frederikslund 

Eventuelt 
Fra DL-mødet: der kommer samlet GL-møde + DL-møde + uddannelsesmarked i 
Pindstrup 1.-2. oktober. 

30. september er der desværre luk-og-sluk-reception på Spejderkollegiet. 
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