Referat Gruppeledermøde d. 10/3 2015(hos Virum Gruppe)
- ogspecielt velkommen til Lærke fra Virum Gruppe
gruppelederassistent kalder hun sig vist indtil videre :-))
Referent

:

Karen Holmen Stenkilde (Kgs. Lyngby Gruppe)

Tilstede

:

2. Lyngby, Skovtofte, Fortunen, Eremitage, Geels,
Vikingerne, 1. Holte, Virum, Kgs. Lyngby, Frederikslund

:

Bagsværd, Trørød

.
Afbud
•
•

Referat fra 19/1– 2015 : Godkendt
Gennemgang af dagsorden:
Samrådet i Lyngby – ved HUBH
Leder DIVI og Lederudvikling - ved Mathias fra DL
Uddeling af divisionens internationale pulje – gennemgang af ansøgere
Åben Skole diskussion – udfra oplæg fra Morten ( GL Skovtofte )
Grupperne rundt
Eventuelt

•

Samrådet i Lyngby/Tårbæk Kommune– repræsentant/ konstitueret formand HUBH

Drøftelse af hvad Samrådet er. ( se nedenfor ). Samme instans hedder BUS i Gladsaxe og
Rudersdal Kommuner
Hubhs opgaver :
Konstitueret formand i Samrådet i Lyngby Tårbæk Kommune- for Ole Moltved, Virum Gruppe
DDS - sygemeldt på ubestemt tid.
Hubh forsøger bla. at koordinere en Spejdernes Dag i Lyngby Tårbæk Kommune i
Samrådets Ånd – dækkende et samarbejde mellem alle skoler/fritidsordninger og alle
spejderkorps – for at få motiveret flere børn til at blive spejdere.
Hubh er også bestyrelsesmedlem på spejderkollegiet Virumgård ( SKVG) i Lyngby Tårbæk
Kommune – beliggenhed overfor Frilandsmuseet i Sorgenfri.
Der savnes ansøgere til lejemålene. Der er flest mandlige beboere – så kvindelige
ansøgere ønskes – ansøgningsskemaer omdelt på GL-mødet.
Ly.Tårbæk Kommune har købt ejendom –MEN kollegiet fortsætter uændret.Hubh
svarer gerne på spørgsmål, hvis vi kender ledere, der savner bolig
Ansøgningsskemafindes på SKVG`hjemmeside :
Samrådet ( Lyngby Tårbæk Kommune ) :Hubh er næstyngste medlem i Samrådet – Alle
spejderkorps er repræsenteret - Der er en ledig DDS plads. Kontakt Hubh
Samrådet repræsenterer spejdergrupperi Folkeoplysningsudvalget.
Opgaver i Samrådet :
Bevilliger penge til udveksling mellem venskabskommuner
Næste samrådsmøde emne : ejerforholdene i de forskellige grupper ( hvem ejere hytte - hvem
ejer jorden )
Hvorfor kan det være et problem ? : risiko for lokalekomprimering .. Det vil sige udnyttelse af de

af kommunen lejede hytter ( børnehaver flytter f.eks. ind )
Konklusion :
Drøftelsen på GL-mødet og Hubhs fremlæggelse af Samrådet kan give anledning til at vi
sammen får et overblik over vores forskellige tilknytninger i de 3 kommuner ( Samrådet i Lyngby
Tårbæk, BUS Rudersdal og BUS Gladsakse Søllerød ) - så vi gøre brug af hinandens erfaringer.
Det vil være en ide, at støtte samrådet ved at holde et årligt møde for de 3 kommuners samråd
Vi kunne holde workshop om relevante emner.
Der er forskelle i hvormange der sidder fra grupperne i udvalgene, hvilken indflydelse, hvilken
økonomi der kan forhandles om – lokaletilskudsmuligheder, refusioner og kursusbeløb for ledere.
Lederprisuddeling d. 9/3 – Lyngby Tårbæk Kommune- meget få blå spejdere
tilstede..fremover mød op – vær synlig
•

LederDIVI v. Mathias fra Divisionsledelsen

–- en slags divisionsturnering - for at lederne/ seniorerne i grupperne kan lære hinanden at
kende. Håber på en event som alle kan drage fordel af.
- Kursusislæt
Teamets oplæg afventes.
I 2015 nødvendigt at arrangere noget - som gejst op til 2016-fødsesldagsarrangement
•

Kursus for nye ledere i Mølleå Division : Korpskursus - som udbydes lokalt - første
weekend i juni - Bliver vist afholdt hos Geels Gruppe

•

Uddeling af divisionens internationale pulje

Masser af ansøgninger til internat. Pulje -10000 kr pr. år - marts og september.
Antagelse : de fleste ansøgninger kommer formentlig om foråret.
Derfor aftales at uddele 6600 kr fra puljen her i foråret – fordelt som følgende :
Maja Justesen - Young Leaders kursus, Holland - 800 kr
Anina - Jamboree Japan - 1500 kr
Michel Aagaard. - Fjeldkursus - afslag
Josefine, 1 . Holte. - Sri Lanka 1500 kr
Rikke, 1. Holte - ledelseskursus i Makedonien ( samarbejde ml. DDS og det makedonske
spejderkorps ) 800 kr.
Skovtofte gruppe / Trop/junior 2 x 5 børn + 2 x 1 leder til England ...et arrangement for Skovtofte
Gruppe og deres Tjekkiske venskabsgruppe - 2000 kr.
GL-gruppen syntes , at ansøgere, der skal opleve samvær med andre spejdere internationalt skal
tilgodeses.
Mikkel fra Virum og Morten fra Skovtofte vi lave et skema med overskriften - ”Internationalt møde
med udenlandske spejdere ”
•

Åben Skole diskussion:

Morten fra Skovtofte har været til 2 møder med Lyngby-Taarbæk Kommune og flere foreninger
om "Åben Skole". Her er lidt tanker og ideer til fri afbenyttelse - vi kan jo lige så godt gå "open
source" med den slags
Åbent skole - ved Morten fra Skovtofte
https://docs.google.com/document/d/1D6jRrx--

N5xcymKXYWkVt8xvwCfCVqBfBne3KhUgJe4/edit?usp=drive_web
Det overordnede formål er at give et kvalitetsløft og beder sammen hæng mellem skole og fritid.
Tiden må være mandag-fredag i dagtider/ skoletiden - udfordringen er at kunne samle ledere,
hvis vi som spejdere skal være med !
•

Grupperne rundt

Som sædvanligt dejligt at høre om alle oplevelser, ture, ideer og metoder.
Grupperådsmøder, gruppeture, PR , forældrekontakt og sommerlejrplaner var flere af emnerne,
der nævntes
…dog ikke refereret
•

Eventuelt

Intet nyt om Nærumgrunden – tanker kunne være : spejdergrund / leje ud efter
istandsættelse/ sælge / andre scenarier .
”Til Tops” i Frederiksdal. 130 kr. pr. barn. Spørg Morten Molle om aftalen. Fra 10 år og opefter
26/4 - Spejdersport afholder Spejdernes dag med 20 % Spejderrabat
Roskilde Festival :
Kasper ( Geels ) har 3 Spejdersport-boder. Der efterlyses 3-4 medarbejdere.
Sebastian ( 1. Holte ) samt 2 Birkerødgrupper går brandvagt - søger også frivillige..mange
vistnok…. gode faciliteter til medarbejdere

DATOER :
Divisionsrådsmøde 9/4 – 2015, kl 18 (spisning )
NÆSTE GL- MØDE : 19/5 kl. 19:30 (Hos Vikingerne)
Kommende GL – møder
25/8 18:00 hos Karen og Molle i Ganløse
20/10 19:30 hos 2. Lyngby Optoya

