
Gruppeledermøde 14. november 2016 
Afbud: Karen Kgs. Lyngby, Bagsværd 

Grupperne rundt 
Frederikslund  (Anette): stille og roligt. 

Fortunen  (Berit): 67, meget fint, snart gruppetur, snart juletræssalg (uden erhvervssalg), lidt 
nye ledere på vej. 

2. Lyngby  (Just): 119, går meget godt, Jacob har fået ungdomslederprisen, prøver at finde 
på noget til initiativpuljen på 100.000 kr i kommunen, overvejer at købe kæmpe 
materiel-trailer - blandt andet til Spejdernes Lejr. Fravælger lejrarbejde på spejdernes lejr. 

Geels  (Mattias): 110, dikteret at skulle flytte fra Rudersdal til Lyngby-Taarbæk kommune, 
juletræssalg, lidt håndterbar ledermangel. 

Vikingerne  (Henrik): 48, desværre lederflugt… unge ledere der skal hjælpes meget, og ikke 
holder længe. Rådes herfra til at bruge korpsets konsulenter eller divisionsledelsen. Der 
bliver bygget på havnen, nye lokaler til andre foreninger, fejl og mangler: der mangler 
1.5 mio, som kommunen og havnen ikke vil betale, så det skal foreningerne. Vikingernes del 
vil blive 150k - og det har vi ikke råd til. Der gives ikke tilskud til afdrag på lån. Og (Torben) 
gruppen kan ikke optage lån i noget, de ikke ejer. Sejlklubben i samme situation. Bolden 
spillet tilbage til havn og kommune, og havnen tog den heldigvis på sig. (Huslejestigning 
gives der 75% kommunalt tilskud til) 

Eremitagen  (Vicky): 39, 1-2 ledere per gren inkl. Vicky. Samrådsmøde på Fyn. 
Megatropsarrangement. Gruppetur i det nye år. Godt gang i den nye bestyrelse, bortset fra 
lidt sløv (gl) kasserer og langsom overdragelse. Support tilbudt. 

1. Holte (Sebastian og Jacob): 120, Jacob er kommende gruppeleder - velkommen! Rimeligt 
stabilt. De mindste minier mangler lidt nogle store at se op til. I gang med at planlægge 
spejdernes lejr. Hytterne i Nærum evalueres på torsdag, ligner nok at gruppen ikke vil 
fortsætte - men det er ikke afgjort. Mere interessant, hvis den indrettes til weekendhytte.  

Skovtofte  (Morten): 91. Det går stille og roligt. Tropsleder desværre på vej til Frankrig fra 
sommer, må gerne fristes til at blive i landet her... 

Virum  (Mikkel): 97. Spejderne hygger sig meget godt. Mangler 4-5-8 ledere. Er 7 ledere + 
seniorer og tropsspejdere, der hjælper. Skal have ny formand til foråret.  

Kgs. Lyngby  (Molle): 122. 17-18 ledere. Vil finde ny gruppeleder-konstellation, har godt håb 
om at det vil lykkes. Masser af aktiviteter. Stor juleweekend. Gang i en del ideer om at 
udnytte Kernehuset bedre, og måske købe huset bagved. Overvejede juletræssalg i denne 
omgang. 

Bagsværd  (ikke til stede): 125 



Budgetforslag 2017 
Kontingent 2018 - foreslås stadig til 100 kr/medlem. 
Underskuddet for 2016 er noget mindre end budgetteret, hvilket er fint.  
Lidt snak om de tilskud for 2016, som vi først forventer at få i 2017 - de kommer med i 
regnskabet som 2017, som en slags tilgodehavender. 
Hvad skal årets budgetterede resultat være efter 2017? Vi stiler efter et 0. (M61) 
Aktiviteter : der er ikke søgt om ret meget; det er ærgerligt for vores budgetforslag. 

● Vi vil gerne fortælle hvert arrangement hvor stort et underskud, de må lave - og lave 
linjer i budgettet for hvert kendt arrangement 

● Miniprimi og juniordivi er så ens i forældrenes opfattelse, at deltagerprisen skal være 
cirka ens 

● Deltagerpris: mad og noget til aktiviteter. Tilskud fra divi: sjove aktiviteter. Hytteleje 
dækkes af divisionen (som også snupper tilskuddet). 

Mikro: zoo 
Mini: zoo, miniprimi (~140 kr deltagerbetalinger) 
Junior: zoo, juniortræf (~140 kr deltagerbetalinger) 
Trop: fælles beløb for året: pla-træning, tropsdivi, megatropsarrangement…  
Senior: noget! 
Ledere: lederweekend 
Anders laver indtægt og udgift i budgettet - og separat tilskud? 0 på bunden. 

Ny DC og andre til divisionsledelsen? 
Molle stopper som DC fra divisionsrådsmødet. Nogle gode emner?  
Meddel eventuelle emner til Torben og Molle. 
Vil gerne have en ansvarlig for hver gren i divisionsledelsen.  
Det virker ikke rigtigt at invitere tovholdere med til divisionsledelsesmøderne - de kommer 
ikke. 
Cirka 5 møder + en weekend om året.  
Hver gren opfordres til at finde en som kan være bindeled mellem divisionsledelse og gren. 

Korpsrådsmøde 
For-korpsrådsmødet havde besøg af Elisabeth som stiller op. 
Mange sjove lovforslag - og lidt kantede svar fra korpsledelsen. Ærgerlig tone (som på 
Facebook). 

Spejdernes lejr 2017 

Eventuelt 
● Kan betaling fra division ikke blive lidt mere smidig? Det med at der skal være en 

godkendelse af en udgift fra en grenansvarligt, det gør det langsomt og bøvlet. Tages 
op på næste divisionsledelsesmøde.  

● Lederweekend i 20.-22. januar, Høbjerghus - der kommer snart invitation. 
● Salg af Høveltehytten sat lidt i bero. Har sikret taget - det kan holde max 2 år endnu. 

Nogle udfordringer med naboerne. Shelteren flyttet til Nejlinge - 5 sheltere. 
● Landmåleren i gang i Nejlinge. 
● Ny hjemmeside til bookning af hytter og grunde. 



● Mangler penge i kassen, prøver at øge indtægterne fra hverdagene. 
● Næsten 100% udlejning i weekenderne - har været nogle afbud, som ikke længere 

skal være gratis… 
● Lederweekenden bliver sjov 

Næste møde 
11. januar 2017 hos Frederikslund 

 
 


