Gruppeledermøde 3/3 hos Kongens
Lyngby
Tilstede: Anders-Bagsværd, Just-2.Lyngby, Stine-Divi16, Vicki-Erimitage, Karsten-1.Holte,
Karen-Kgs.Lyngby, Henrik-Vikingerne, Torben-DC, Anette-Frederikslund, MortenSkovtofte(ref)

Referat fra sidst:
Divisionen kan betale op til 2 deltagere per gruppe på korpsrådsmødet til de grupper hvor
det vil gøre en forskel.
Husk at deltage i og tage initiativ til gren-arrangementer på tværs af grupperne.

Aktiviteter i klanerne på tværs?
Hvordan kan vi hjælpe dem med at opdage muligheden i at lave noget sammen?
Tovholderiet har vist ikke rigtigt været effektivt de sidste par år.

Grupperne rundt + erfaringer fra rådsmøderne
Vicki, Erimitage
Første rådsmøde uden forældre, så holdt et til. Fik 4 forældre til bestyrelsen. Mangler 1/2
kasserer.
Gruppeweekend i Gørløse i næste weekend.

Karsten, 1. Holte
100 deltagere til grupperådsmøde, ny rekord.
Hverdagsaften, møde + aktiviteter (spejderløb plus bingo)
Ny klanleder, ellers stabilt
Fælles sommerlejr på Gillastig
Har holdt et par møder i Nærum, har planer om flere

Karen, Kgs. Lyngby

Blev den største i divisionen på et tidspunkt i januar - 120 medlemmer, delte flødeboller
ud.
Venteliste til mikro+mini
Desværre ingen (aktiv) klan; de er ledere i stedet
Deltog på divisionens lederweekend; det var smaddergodt
Grupperådsmøde med brunch, men det var lidt kedeligt
God forældreopbakning
Ny bestyrelsesformand efter 6 gode år

Henrik, Vikingerne
Gruppeturen blev udskudt til fastelavn, i Akademisk Skytteforenings dejlige, kolde hytte.
40 til rådsmøde (børn og voksne)
Spiser, børnene ser film
Formanden blev heldigvis på trods af at han ikke har børn i gruppen længere
Lidt problemer med havnen og omstruktureringerne der - og fordelingen af udgifterne

Anette, Frederikslund
Grupperådsmøde samtidig med mini+juniormøde - ikke så stort fremmøde, men
beslutningsdygtige
Troppen på kanosommerlejr, mini+junior til Næsbycentret
Ca 80

Morten, Skovtofte
Rådsmøde på tænkedag, med spisning, og venlig deltagelse
“Faste” ledere flyttet/ude at rejse med familien, gode forældre trådt til

Anders, Bagsværd
Sjælden gæst, velkommen :-)
Rådsmøde en søndag i forbindelse med spejderaktiviteter. Forældrene fik prøvet noget
spejderi og “leget med udviklingsplan”
Troppen skal på kanosommerlejr (Småland-Skåne)

Just, 2. Lyngby-Optoya

Gruppetur med “den gyldne cirkel”; spejderideen som dartskive - og så holde op mod egne
værdier og halvårsprogrammet
Godt rådsmøde
Måtte håndtere at bede en spejder om at blive væk, fordi de andre var bange. Kunne have
været håndteret bedre hvis grenlederne havde grebet ind et par møder før. GL tager
samtalen.

Andre rådsmøder /Torben
Noget af en øjenåbner efter at have været langt væk fra grupperne i mange år.

Fortunen
Berit (GL) var der ikke, og en forælder var decideret negativ hele aftenen

Virum
Kørte fornuftigt

Trørød
Har desværre mistet deres gruppeleder, Andreas
Muntert og forrygende

Divi16
Kom gerne 2 fra hver gruppe til planlægningen den 10/3.
Husk gruppevis tilmelding
Dejligt at invitationen kan rettes til.
Konceptet er at “der er rod i tiden”, så man kommer rundt i forskellige lande og tider.
Grupperne skal lave patruljer på tværs alder om formiddagen, og eftermiddagen er man i
patruljer i aldersgruppen.
Konkurrence mellem grupperne; samle tidssten
Mangler mange hjælpere, måske 100
- har næsten køkkenhold
- ankomst og afgang
- assistere på poster
- madudlevering
- bygge scene

- “bodyguards” til bandet
- bålmestre lørdag aften
- rengøring osv.
- tjekke lejrpladser efter sløjfning
- afvikle tovtrækning
Science-show
Husk at opfordre klanerne til at melde sig og få det sjovt på tværs
Ledere og hjælpere gratis
Forventer 500-700 deltagere
Beder grupperne gå de 500m fra station til grund i stedet for at lave trafikkaos
Skulle det ikke have været gruppelejr? Nej, det kan vist ikke lade sig gøre at ændre på
miniprimi/juniordivi-traditionerne… men grupper kan sige til hvis de vil ligge samlet, så
bliver det løst

Divirådsmøde - status, valg, beslutninger
13/4
Tidspunkt følger, måske er køkkenet i brug så vi ikke kan lave mad derfra
Der er en del på valg. Torben vil nok godt genopstille - godt for division og Nejlinge-udvalg
at blande blod.
Der vil nok være et køb af grund at tage stilling til.
Hytten i Allerød: salgsproces i gang
Høbjerghytten udlejet hver weekend, udvides
Har kandidater til de poster der åbnes i diviledelsen, bl.a. Lærke fra Virum
Ønske: at materialet er printvenlig uden fikse og festlige baggrundsfarver osv. som
fordyrer printning og gør det svært at læse

Lyngby samrådsnyt / lederpris
Lederprisoverrækkelse 17/3
Lyngbys Samråd ændrer vedtægter så der skal være en repræsentant for hver gruppe

Eventuelt

Det var en god divi-ledertur, synd at der ikke var flere. Spejderaktviteterne var det gode,
foredraget sjovt men ikke så vigtigt.
Man kan jo spørge på divisionsrådsmødet om vi skal gentage successen?
Anette har været til et interessant foredrag om at finde frivilige til aflastning af trænerne i
en fodboldklub i Skævinge - find oplysninger på nettet
Kassererposten er nogle gange lettere at sælge hvis man kalder det noget andet - eller
deler det op (f.eks. kommune/bogholder)
Trørød har deltaget i arrangementer med flygtninge, både med børn og unge - det har vist
været en succes. Andre grupper har også snuset til det eller planer om at gøre noget ved
det.
Mølleåsejladsen er samtidig med Solaris - men det har vi valgt at leve med.
Kongens Lyngby har solgt 812 korpslodsedler på to gange et par timer med 50-60
spejdere per gang.

Næste møde
23/5 i Virum gruppes hytte

