Gruppeledermøde d. 6/11 2014 - hos Skovtofte Gruppe
( - ogen skøn honningkage med smør :-))
Referent
Tilstede
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:
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:

•

Karen Holmen Stenkilde (Kgs. Lyngby Gruppe)
Eremitage, Frederikslund, 2. Lyngby, Kgs. Lyngby, Virum og
Skovtofte.
Bagsværd, Vikingerne, Trørød, Geels, 1.Holte, Fortunen,

Referat fra 15/9– 2014 : Godkendt

Mølleå divisions fond - nutid og fremtid v. Formand Jonas
Borrit
Ønsket blandt medlemmer af fonden : en mere åben dialog – omkring planer for
de næste 20 år
Hvilke ønsker er der til fonden ? – der ønskes input fra grupperne i divisionen
… Hvad tænker man – at man får ud af fonden ?
Jonas forslår en top 10 over de mest stillede spørgsmål – som kan bruges for at
få positive tanker og gode ideer til hvordan penge /overskud skal bruges.
Hvilke fordomme er der – hvordan manes de i jorden ?

Aktivitetslokale, som alle kan bruge – Naturværksted !!
DET VIGTIGSTE er , at ideerne kommer fra divisionens medlemmer – omkring
hvad vi skal bruge penge til !
Formue :
Høvelte ( udstykket fra land til byzone - hvilket gør at lodderne måske er blevet
mere værd ??? )
Diskussion : skal vi bruge overskud til udvikling af spejder – og lederarbejdet ?
Morten : Syntes at lejen skal være billigere for divisionens grupper – ellers
kunne andre ligeså godt være ejere !

Men det er vigtigt at drive hytterne
Idé : eventuelt salg af Høvelte-hytten, hvor pengene kan gå til evt. bygning af ny
hytte et eller andet sted !!
Fonden/ Nejlingeudvlaget - generationsskifte er snart på sin plads ! Hvem kan
mon tænke sig at sikre drift af hytten , når folk fra nuværende udvalg gerne vil
afløses ?

Grunden / jorden udenom kan købes – så der undgår parcelhusbyggeri
----noget af jorden kunne købes – anlæggelse af sø, træer – det kunne blive til
sjove aktiviteter
I Nordea : Der står 3 mio

Just – Nejlinge er så stor og god en hytte – og vigtig at beholde – så der er plads
til store grupper !
Flere af divisionens store grupper afholder traditionsture på Nejlinge, fordi der
er plads – og det er der ikke andre steder
Korpsets plan – alle grupper over 100 spejdere – derfor behov for store hytter

Nye hytter – kræver nye driftsudvalg ( i øjeblik har vi 2 udvalg –
Nejlingeudvalget og Høvelteudvalget )

Forslag : giv penge til at andre kan bygge en hytte og divisionens grupper
kursuscenter for ledere – teambuilding

JONAS ønsker en plan !!! hvor der kan ses en kobling til vores spejderarbejder (
ex. tilskud til jubilæumsarrangementer, ture med deltagere på tværs af
divisionen, tilskud til alle, der ikke har råd til at tage på tur
Høbjerg Hus – udlejningerne ser sådan ud : weekender spejdere /hverdage
firmaer
200000-250000 i overskud pr. år - som det ser ud i øjeblikket ( svarende til at
hver 10. år kan vi gå ud og bygge en stor hytte til 80 )
Danmarks rigeste division

Forslag til MINIPRIMI : Walk the Ground – så lederne lærer stedet at kende

• Grupperne rundt
Grupperne rundt
Eremitage – 27 medl. (40 medl., gruppetur, diverse ture er planlagt til jul, forår, 2
ledere i hv. Gren ( mikro/mini, junior trop ( 2 medl. I trop ) ) – Vicky til
Korpsrådsmøde
Frederikslund – 90 medl., 44 minier. Jul, Fastelavnstur, Mini/junior fælles
sommerlejr, trop kolleuge, minus deltage på Korpsrådsmøde

Klinteborg i september. Arbejdende udvalg i bestyrelsen er en idé på
programmet

2.Lyngby – Sommerlejr Thurøbund ( teamets adfærd under al kritik
…alkohol/tømmermænd…materiellet slidt …servicen dårlig…centerledelsen må
tage sig sammen … MEN ellers fedt sted )
Hvordan rettes der op på dette ??
100 medl. / kun 2 mikroer tilkommet efter sommerferien / alle pat. Hytter
afskaffet…2 fjernet vha. ”kran” – firma kom selv og fjernede
Bestyrelsesdag – Ikke uniformerede kom ikke …. Man vil prøve at holde
bestyrelsesmøder samme med ledermøderne.

Kgs. Lyngby – 96 medl. , skæv kønsfordeling …flere hankøn . efter sommerferien
: 34 indmeldelser
Ledergruppe med på råd omkring aktiviteter. Sommer aktiviteter vil vi gerne
gentage. Har ikke samarbejde med skoler andet end ifm spejdernes dag.
Virum – 103 + 3 , ingen minier endnu skræmt væk. Gruppetur til nejlinge
Samarbejd emed Trørød – juniorer , sommerlejr.
Kasserer sygemeldt pga . blodprop i hjernen.
Arbejdende udvalg – nemmere at få folk til at lave specifikke ting.

Skovtofte – 79 , kører den nye gænge – kører som det plejer,. 4 grene Lily dog
ikke grenleder mere grundet omstrukturering. Jun/trop England på sommerlejr.
Gruppetur til Gillastig til september
Det næste halve år lånes hytten ud til en børnehave – så alle stikkontakter
repareres mv.
•

Udviklingsplaner – dykke ned eller overordnet benytte dem

Hvordan får vi divisionens planer til at matche korpset.
- lederhvervning …sørge for forankring i spejderideen, god introduktion
- identitet som tidligere tilknyttet gruppen
- oplevelsesdag ( arbejdsdag med oplevelse…)
- hvad gør Eremitage for at blive flere medlemmer ? --

Diverse :

DC – Divionsledelsen hvordan fungerer den ? :
7 medlemmer, John Bagger valgt som kasserer i fonden.
Divisionens har 2 stemmeberettigede deltagere med på korpsrådsmøde.
Tovholdere på arrangementer – nye klantovholdere ( Michel fra Kgs. Lyngby /
Thomas fra Bagsværd )

Mølleåsejladsen – 22/8 : Flyttes til 4. weekend i august skyldes skolerne
sommerferie.
….. samme koncept – dog mere PR - ildsjæle skal sælge ideen – fokus på hele
grupper … og ikke kun på de individuelle.
Fokus på nærområdet.
Prisen forsøges gjort billigere.
Der overvejes alternative transportmuligheder til Collerup Hus efter sejladsen.
Emner til senere drøftelser på gruppeledermøder - eksempler :

Bestyrelsesmøder
Arbejdende udvalg – af forældre.
Hvordan tackler vi børn med specielle behov ? Ledere ? Hvem siger fra –
gruppeleder/ bestyrelse ?
Mølleåsejladsen
Emnebank – kontakter/priser på hvad som helst
Lederhvervning
Grenledererfaring ( udveksling )
Fælleslederweekend
Lederudvikling
Ledermodtagelse i grupperne – erfaringsudveksling ( JUST sender spørgeskema
/tjekskema samt lederbog )
Internationalt spejd – divisions fond
NÆSTE GL- MØDE : 19/1 kl. 18 ( I Ganløse, Lyngevej 7, 3660 Stenløse )
Divisionsrådsmøde 9/4 - 2015

