Gruppeledermøde 2018-09-12 hos Frederikslund
Eremitage: Vicky, Frederikslund: Annette, DC: Anders, Vikingerne: Henrik, 2. Lyngby
Optoya: Just, Virum: Mikkel, Kgs. Lyngby: Anina, Divisionsledelsen: Maja og Berta, Trørød:
Andreas og Victor, Skovtofte: Morten (ref)
Afbud: Michael (Eremitage) og Berit (Fortunen)

Arrangementer
Lederarrangement
Maja og Berta har overvejet hvorfor mon at der har været så dårlig tilslutning til
lederarrangementerne
Tænker at tidsforbruget er væsentligt, så foreslår kun en lørdag og afholdt tættere på end
Nejlinge (en af divisionens hytter)
Gøre det interessant for seniorerne at deltage
Formiddag: indlæring tyvstjålet fra ledelseskurser. Derefter mad og hygge.
Snak om mulige emner, Maja har gode personlige erfaringer med alle 4 emner
Dato: sikkert januar/februar

Seniordivi
Det bliver fedt igen i år. Håber på mange deltagere (og derfor stort underskud)
Nejlinge
Oktober
Team blandet af erfarne og lovende arvtagere

De andre grenes divisionsarrangementer
om laaang tid

Mikro-mini-junior-fællesledermøde
der kommer snart en invitation ud
2 møder om året

Korpsrådsmøde
opfordring til at tage flere afsted, særligt de stemmeberettigede...

Nyt fra divisionsledelsen
●
●
●
●
●
●
●

Har holdt et møde efter sommerferien i Piledam (Nærum).
Piledam tilbudt til spejdermuseet (som er blevet hjemløse af korpskontoret) til
opbevaring, men det menes at de har fundet noget andet.
Stadig pladser i udvalget til det nye grundstykke ved Nejlinge.
salg af Høvelte: lukker for udlejning 1. december.
Fonden giver bidrag på 1000kr til indgravering på mindesten for jamboreen i 19xx.
Vil udarbejde liste over materialer i hhv. Skovtofte og Nærum og Nejlinge. Thomas
Frixenette vil gerne holde styr på det når listen er udarbejdet.
Vil gerne snakke udviklingsplaner med (halvdelen af) grupperne, kontakter dem om
datoer.

●

Husk at fortælle potentielle ansøgere om den internationale pulje (næste frist 1.
oktober).

Næste møde
5. november hos 2. Lyngby

Fællesklan for de grupper med få seniorer
Kgs. Lyngby vil gerne lægge hytte til, og har et par kandidater.
Skovtofte har 3 i den relevante alder, 2 dog på efterskole.
Vikingerne har 4-5.

Grupperne rundt
Vikingerne: Det går ikke godt, mangler ledere. Har med held hvervet børn. Kun en tropleder
og ingen flokleder, så mangler akut ledere/hjælpere særligt til vinter og på land. Sø-erfaring
ikke vigtig. Vil bede korpset om hjælp til lederhvervning. Forslag: kunne deltage hos en
anden gruppe i vinterhalvåret, fx Trørød (tirsdag/torsdag), Skovtofte (mandag). Pragtfuldt
sejlvejr denne sommer.
2. Lyngby Optoya: Lidt lederuro og uenighed om alkoholpolitik, men slutresultat 3 nye
ledere, og genåbnet minigren. Fantastisk sommerlejr ved Sonnarp varmt anbefalet.
Virum: Relativt stabil ledersituation, 2 udskiftninger og et par konverterede hjælpere bedre
dækket ind end længe. Lang venteliste 37 til næste august og plads til 16.
Ventelistesystemet i medlemssystemet virker faktisk godt.
Kgs. Lyngby: Ny gruppeledelse: Anina (kontakt til divi) + Martin + Klaus. Rimelig stabil
ledersituation, men forudser studiefrafald så vil starte hvervning. God tropssommerlejr i
Norge. Næste weekend familietur til Gillastig.
Trørød: Oprykningsmøde i talende stund. Gode sommerlejre (Thurøbund, Hærvejen).
Loppemarked på lørdag på Gammel Holtegade. Ledersituation ganske udmærket. Klanen i
gang med at blive mere aktiv.
Skovtofte: Mange (forældre-)ledere, ny mikroledelse. Gode sommerlejre (bl.a. Kandersteg).
Måtte aflyse gruppetur på grund af lørdagsskole.
Eremitage: Pinselejr. Sejlede Mølleåen 1. september. Ledere: 2+2+1, kan bruge flere men
hellere flere børn.
Frederikslund: Sommerlejr på Næsbycenteret. Vil lave gruppedag (håber på større tilslutning
end -weekend). Har ikke venteliste hos minier. Nystartet mikrogren med tropsspejdere som
patruljeledere en eftermiddag lige fra skolen. Lidt arbejde med mødekulturen hos troppen.
Næste års sommerlejr junior-og-op i Skotland.

Eventuelt
●

Budget: man må gå 8000 i minus på tropsdivi.

●
●
●

●

Var det rigtigt at man kunne komme med til divisionsledelsesmøder på en lytter? JA!
Skriv til dc@moelleaa.dk og få at vide hvornår møderne er.
Divisionsrådsmøde dato? sted?
Gruppeweb skal skiftes inden nytår... Det nye er rigtigt nemt, og godt integreret med
medlemsservice. Men man kan ikke embedde noget som helst, eller andet
avanceret.
Lidt erfaringsudveksling om medlemsservice. Hjælpen på korpskontoret er god og
venlig (og nødvendig).

Tak for kage og andet mundgodt

