
Gruppeledermøde 20. oktober 2015 
Til stede:  Henrik (Vikingerne), Vicki (Eremitage), Mathias (Geels), Matthias(Geels), Molle (Kgs.  

Lyngby), Morten (Skovtofte), Just (2. Lyngby), Karen (Kgs. Lyngby) & Andreas (Trørød) 

Afbud:  Berit(Fortunen), Anette(Frederikslund), Sidsel(1.Holte) 

Ikke til stede: Bagsværd 

Valg af referat 
Andreas, Trørød 

Grupperne rundt 

Kgs. Lyngby - 114 medlemmer (60% fremgang siden 2013) 
- Flere voksne/ledere WUHU!. Nogen af dem er midlertidige 
- Mere fokus på kurser, divisions arrangementer og lederudvikling 

2. Lyngby - 118 medlemmer 
- Det går godt  

Geels - 87 medlemmer 
- Nye gruppeledere 
- Ny juniorledelse, fra Geels klan (20+- årige ledere) 
- Lidt mere sammenhold på tværs af ledelsen, som roterer rundt om ledernes 
fællesskab 
- Mangler kasserer 

Vikingerne - 52 medlemmer 
- Er begrænset af både, hvilket betyder at de ikke kan tage så mange ind som de gerne 
vil. 
- Haft lidt nedgang, unge ledere fra klanen fik desværre lidt modgang, men giver pote 
nu. 
- Gruppestyrelsen, ledere og unge i klanen har haft snakket sammen og fået styret 
flere klanspejdere ind på sporet om at blive en del af ledelsesgruppen. 

Skovtofte - 85 medlemmer 
- På jagt efter mine ledere, kasserer og hyttefar 
- Havde en meget succesfuld gruppetur til Sverige med over 100 deltagere 

Trørød - 81 medlemmer 
- Massevis af ledere forsat 
- Det går godt  

Eremitage - 29 medlemmer 
- Der kommer nogen dejlige folk ud af DDS og prøver at hjælpe med at skabe flere 
spejdere og ledere til gruppen JUBII! 
 

 



Korpsrådsmøde og ”For-korpsrådsmøde” 3/11 
3. november For-korpsrådsmøde kl.18.30 m. mad 
 - Der kommer et par af de opstillede til korpsrådet. 
Der kan findes korpsrådsmødets mødemateriale her: 
http://dds.dk/sites/default/files/u11929/DDS_Korpsr%C3%A5dsm%C3%B8de2015.pdf 
Der bliver planlagt noget bustransport med Bernstorff division 

Leder weekend 22. – 24. januar 
Tilmelding: http://moelleaa.dk/lederweekend16-p 
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/weekendfar-i-vildmarken/20151015/artikler/710159712 
Han er også med i det nye Wide magasin. 
Gå gerne hjem til jeres grupper og lok flere med, det bliver super hyggeligt  

Divi 25 års jubilæum 29/4 – 1/5 
Det er på rette kurs 
Der er møde 2. november kl. 19.00 
Der mangler lidt kræfter på eftermiddagsaktiviteterne, så hvis der er nogen grupper der har en ivrig 
klan- eller tropsleder der har lyst til at være med, er de meget velkommen. 

Nyt fra Fonden 
Fonden støtter gerne op om divisionens 25års jubilæum 
Der bliver sat rekord for udlejning 
Høvelte udlejning forsætter indtil april 2016 
Shelteren derfra bliver flyttet til Nejlinge af Bagsværd? på et tidspunkt 

Der er forsat planer om Nejlinge 2 
Vi regner med at eje yderligere 7-8 hektar til 2016-17 
Næste divisionsrådsmøde bliver der lagt op til et Nejlinge 2 udvalg  

Divisionsledelsen snakker videre angående grundkøb og hytte? – og vender tilbage til GL 

Input til budget 2016 (budget lægning med kasseren 9/12) 
Grenene skal blive bedre til at bruge pengene der er sat af til dem 
Sørg for at sætte pris for arrangementer til det samme (fx mini/junior divi) 
Divisionens kontingent skal bruges til at ”booste” tures aktiviteter. 

Tiltrækning af nye ledere – idéer til divisionens udviklingsplan 
Kan divisionen hjælpe med det her – idéer? 
 - Spejderleder for en dag?  
 - Lederkollegier? – promovering 
 - Studiejobs?? 

Eventuelt 
Kanotrailer – Fortunen, Kgs. Lyngby, Vænget ungdomsklub 

Næste møde datoer 09. december - Kahytten / kl. 19.00 
  03. marts - Kernehuset / kl. 19.30 
  13. april - DRM - Telefonfabrikken / kl. 18.00  
  23. maj - Myretuen / kl. 18.00 

http://dds.dk/sites/default/files/u11929/DDS_Korpsr%C3%A5dsm%C3%B8de2015.pdf
http://moelleaa.dk/lederweekend16-p
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/weekendfar-i-vildmarken/20151015/artikler/710159712

