
• Refferent: Valdemar Ruben – Trørød 

 

• Grupperne Rundt 

o Eremitage  

▪ Ikke så mange i Mini og Trop. 

▪ Nye i DDS medlemssystem. 

▪ 25 afsted på Spejdernes lejr. 

o Trørød 

▪ God spejdernes lejr 

▪ Stor juniorgren med ok lederbemanding, men mange ungledere 

▪ Troppen efterlyser en kvindelig leder i 20 årsalderen +/- 

o Vikingerne 

▪ Troppen på sejltur i skjergaarden – sommerlejr 

▪ 7-8 juniorer, 10-12 spejdere 

▪ Mangler ledere 

▪ Hjælper socialdemokraterne med at sætte valgplakater op for at tjene lidt. 

▪ Prøver at få ny gruppeleder 

▪ Har holdt havnens dag for nyligt, hvilket var en succes, men ingen nye 

spejdere 

o 2. Lyngby Optaya 

▪ Opadgående i medlemstal 

▪ God spejdernes lejr 

▪ Lidt udfordring i ledergruppen 

▪ Bygger ny bouldervæg på egen grund, kommer til at koste ca 100’000 og har 

fået det meste. 

o Virum 

▪ God spejdernes lejr 70 afsted, kom samlet hjem – succes! 

▪ Faste ledere, og nogle hjælpere (klan- og tropspejdere) der kommer – 

fungerer godt. 

▪ Det glider, ikke nogle problemer speciet 

o Skovtofte 

▪ God spejdernes lejr 

▪ Lille krise med 45 minier og 2 ledere med 1.5 års erfaring. Nye ledere, så 

problemet er løst, og der er blevet dannet 2 mini hold, krise afværget. 

• Evt tænk på at hver årgang skal begrænses i antal og ikke kun 

grenen. 

▪ Gruppetur til Gilastugen – årlig succes. 

o Fortunen 

▪ 100 års jubilæum d. 16. September 

 

• Nyt fra divisionsledelsen 

o Divisionsledelsen har lavet et årshjul: Hvad skal der ske i løbet af året, hvem er 

tovholdere? 

o Hvornår kan lederweekenden ligge? Anders sender en mail ud. 

o Divisionsrådsmøde 05/04/2018 i telefonfabrikken 

o Piledam får måske en genoplivning med en gammelmandsklan, som får til opgave at 

holde den ved lige til gengæld for at de kan bruge den. Forslag: Den kan muligvis 

komme til at blive brugt til fælles mødested, som man kan komme og holde møde i 



eller lave fælles arrangementer? Generel opbakning blandt gruppelederne, men 

det skal tages seriøst. Det er en stor opgave med toilet og køkken faciliteter. 

 

• Korpsrådsmøde 

o Forkorpsrådsmøde 

▪ Lav et mindre forkorpsrådsmøde uden en kandidat. Evt. med Bernstorff 

division. Formål: Vi kan blive enige om hvad divisionen mener. 

▪ Reklamer for forkorpsrådsmøde med kandidat, så vi ikke står med flere 

kandidater end deltagere på mødet. 

 

• Status arrangementer 

o Mølleåsejladsen 

▪ Ikke særlig stor opbakning 

▪ Bliv ved med at reklamere, mølleåsejladsen er stadig fed. 

o Jubilæum i Nejlinge 

▪ 54 deltagere 

▪ Der kommer noget PR om, at vi har fået resten af det, vi skulle have af 

Nejlinge.  

 

• Kommende arrangementer 

o Klandyst 06/08/17 

o ZOO tur? Bliver det til noget? Vicky skriver til Annette og rykker om det bliver til 

noget. 

o Absalon afholder kandidatmøde (Forkorpsrådsmøde) 20/09 kl 19-21, Bag 

søndermarken 20 Frederiksberg 

o Forkorpsrådsmøde 7/11, sted kommer. 

o Korpsrådsmødet 17-19/11 

 

• International pulje 

o Ingen har søgt. Der skal skrives ud på facebook, så grupperne søger næste gang 

 

• Dato for næste møde: 22. November 19:00 hos Fortunen 

 

• Eventuelt 

o 2. Lyngby Optaya sender et link til anhænger-klistermærke-mand i Svendborg 

o Trørød anbefaler at tage på ledelseskurser! 

o Forslag: Børn der kræver mere udfordring, og prioriterer andre aktiviteter hvor man 

skal møde 3 gange om ugen, kunne måske få tilbud om dage hos vikingerne? På den 

måde kunne spejder måske kunne konkurrere med de andre 

tidskrævende/udfordrende fritidsaktiviteter 

 

• Til næste møde:  

o Grupperne rundt til sidst, da det kan trække ud 

o Pointen med grupperne rundt: Erfaringsudveksling, krise f.eks. mangel på kasserer 

så divisionsledelsen kan forsøge at tage sig af det.  

o Resultatet af grupperådsmøde 

o International pulje 


