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Referat af DL-møde 05. april 2022

1.

Velkommen

2.

Valg af referent

a.

Tessie er valgt

3.

Status på økonomi - tilskudspuljen

a.
Søren gennemgår det justerede budget og regnskab. Ikke de store ændringer fra sidst, samme
indtægter. Der er brugt lidt penge til arrangementer og førstehjælpskursus rundt omkring. P.T. Et forventet
negativt resultat. Husk at når Søren får kvitteringen skal der inkluderes hvad der er købt med dato osv., sådan at
man ikke kun sender summen. Man må også gerne være opmærksom når man køber noget materiel som kan
genbruges, i sær hvis det er dyrt. Regnskabet er godkendt og videresendt til Ole.
4.

Evaluering af afholdte arrangementer:

a.

Førstehjælpskursus den 19. 03.

Stor tilfredshed med instruktøren fra Røde kors, som mente at han havde været ude ved os og hjælpe tidligere.
Han gennemgik hvad han mente var vigtigt, men spurgte også ind til have deltagerne fandt vigtigt og ønskede at
høre om - fortalte om sikkerhed ved brug af kanoer. Han brugte også egen spejdererfaring til at videregive
informationer om hvordan man kan yde førstehjælp og reagere i farlige situationer. Der var stor tilfredshed ved
slutningen af dagen.
Der var 2 afbud men der kom en ekstra på. Et enkelt kursus blev gennemført, og der er søgt hos Tryg-fonden om
de vil dække udgiften. Svar afventes. De sidste førstehjælpsmærker uddeles ved lejlighed
b.

Divisionsturnering den 02. 04.

i.
Mikro/mini gik mest af alt godt. Der var god opbakning fra forældre og ledere, med cirka 195
deltagende spejdere. De 3 ledere som gik rundt med kort kunne ikke aflæse det, så derfor var der problemer
med at børnene gik meget forkert mellem posterne. Det gjorde at spejderne fik 10 minutter frem for de
planlagte 50 minutter ved hver post. Det var gode poster som var planlagt, og til næste planlægningsmøde skal
der snakkes om at løse dette så spejderne får mest muligt ud af posterne. God tilbagemelding fra mikroerne
som havde en fantastisk dag
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ii.
7 grupper deltog for juniorerne, børnene var glade, men der var ~50 børn fordi de to store
grupper manglede. Det var et stjerneløb, hvilket hjalp med at standse konflikter børnene imellem, da alle
konflikterne kunne tages i opløbet, og ikke kunne nå at udvikle sige fra stjernen til posten og retur. De lavede
komfur af dåser, og nåede det hele; både pandekager og pingo-løb osv. Virkelig god dag
iii.
Troppen tog en Københavnertur hvor 5 grupper deltog, i alt 20 spejdere. Erik Ejegod og Erik
Harefod deltog ikke. En stor patrulje fra Ræven Skibby deltog, og lederne hyggede sig sammen. Der blev allerede
snakket lidt som på det fælles planlægningsmøde om aktiviteter og møde som kunne laves sammen senere.
Temaet var de 7 pinde i spejderloven. Der blev blandet i patruljerne fordi deltagerantallet fra hver trop ændres
meget, men dette var der god opbakning til og virkede godt. Normalt er det frivilligt at overnatte, her valgte alle
5 grupper at blive og overnatte hvilket skabte godt fællesskab.
c.

Seniordag den 03. 04.

Seniordagen blev afviklet med 8 deltagere i Zoologisk have. Planlægningen blev skubbet lidt da der var sygdom
fra Zoos side, hvorfor rundvisningen blev rykket med halvanden time. Der blev gennemgået en god rundvisning
med fokus på alle de usete dyr i Zoologisk have. Der var også indblik i hvordan Zoologisk have gør tingene 'bag
scenen', sådan at man fik en masse viden om hvordan tingene kører og Zoos historie. Der var høj stemning, kun
ærgrelse over at der var et stort forfald på selve dagen. Vejret var godt og der var også engagement fra alle
spejdernes side, både under rundvisning og foto-safari.
5.

Kommende arrangementer:

a.

Kursus for bestyrelsesmedlemmer den 07. 04.

Der kommer 5 personer men det gennemføres uanset. Alle er velkomne, nye som gamle, suppleanter som
formænd.

b.

Kursus Skovskolen den 30. 04.

Der er 25 deltagere indtil videre, ud af 30 ledige pladser.
c.

Kursus i sikkerhed den 17. 05.

Anders er i Århus, så der ses på at flytte til 19. eller 24. maj. Helst den 19. Der skrives ud om en flytning af
datoen så deltagere er informerede.
d.

Pind Spil den 02. 06.

Der forventes at gennemføre et pind-arrangement, selvom det ikke er arrangeret endnu.
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e.

GL møde den 02. 06.

Som noget nyt er det som udgangspunkt et ekstraordinært møde med anderledes dagsorden. Der er indkøbt
bøger til bestyrelseskurset, som alle lederne får en genenmgang af. Der skal laves en gennemgang af hvordan
alle grupperrådsmøderne er gået - på trods af at vi endnu mangler materialer fra flere sider. Der skal bruges
nogle af DDS’ dialogkort til at starte en åben samtale, udover at Spejdernes Lejr skal gennemgåes. Det foregår
hos Knud Rasmussen med spisning til at starte med, forhåbentlig skabes god dialog med denne nye
fremgangsmåde.
f.

Ledertemamøde og Planlægningsmøde grentræf den 08. 06.

Aftale med Troels Forchammer som kommer og snakker om spejderidéen og spejdermetoden i 45-60 minutter.
Der kommer til at være noget at spise til arrangementet. Det foregår på Maglevad. Grentræf forregår 1.
oktober.
6.

Status storkanoer - reparationer hvor? Hvornår?

Mads har sagt ja til at hjælpe med at reparere kanoerne. Reparationerne kan foregå i Gundsømagle hvor der er
langt mere plads, det skal dog foregå i påsken, der er blot brug for et par stykker. Der er problemer med
doodlen som Ole lavede, og derfor laves der en mere analog deltagerliste, alle kan sende Ole en mail med
hvornår man kan deltage i påskesdagene (torsdag-mandag) Anders og Ole henter kanoerne i næste uge. Der er
blevet spurgt til hvornår vi kan flytte kanoerne, og der er lovet at de er flyttet inden påske.
7.

DC-rollen - se bilag

Der er udsendt en liste med de vigtigste roller som DC, selvom den ikke er fyldestgørende og der mangler mange
små-opgaver og alle de opgaver som er 'mindre vigtige' eller mere frivillige. Der er endnu ikke nogle nye
kandidater til at overtage rollen. Oversigten virker fyldestgørende og der er ingen tilføjelser.
8.

Divisionsrådsmøde den 06. 05.

Der er ikke længere stemmeret fra divisionens side, kun hvis man selv kommer som repræsentant for egen
gruppe. Der er forventning om at hele divisionsledelsen deltager. Der skal meldes ud hvis man er forhindret i at
komme.
a.

Program (dirigent og referent)

Sebastian Damkjær Olsen har en aftale med Alice, der tages væk fra corona-perspektivet, og med fokus på
hvordan man snakkerr med børn om svære emner. Der er endnu ikke aftalt et fast beløb, men sidst var det
meget beskedent. Herefter er der bespisning, hvorefter Magnus kommer og snakker inden det reelle møde går i
gang.
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Dirigenten bliver Leif, som også bliver revisorsuppleant. Der er også styr på revisor og Iben som referent.
b.

Beretning

Der er modtaget samtlige beretninger, hvorfor den endelige beretning er sendt ud på mail pr 5. april. For den
seneste divisionsturnering i weekenden benyttes de skriv som er skrevet til pressen. Ekstra billeder modtages
gerne.
c.

Kandidater

Der er ingen indkomne kandidater til at overtage Alices rolle, hvorfor hun skrives på som at hun ikke er på valg i
år. Da der ikke er fundet nogle kandidater eller løsninger, vælger Alice at blive som DC, og så kan man spørge ind
til hvorfor, og Alice kan blive til hendes periode udløber.
Der skal inden for det næste år findes en kandidat som kan løfte opgaven og få den nødvendige hjælp af Alice
inden hun træder fra til næste DRM. Der er skiftevis valg mellem Ole og Alice. Ole tager en valgperiode til.
d.

Praktiske opgaver

Rikke hjælper Paw med at uddele stemmesedler og registrere folk. Der kommer til at køre et slideshow med
billeder fra årets beretning. DL plejer at dukke op kl 17 til at forberede det praktiske. Invitation og beretning og
regnskab mm., sendes ud før påske til alle grupperne (GL, formænd og repræsentanter).

e.

?

Man er velkommen til at sidde hvor man vil - med gruppe eller division efter ønske under mødet.
9.

Nyt fra grupperne

Udenfor referat
10. SL 2022
KR blev flyttet fra en kommune-lokation til en anden, hvor de nu står under 2 kommuner/underlejre hos SL.
Mange af klanspejderne dukker også op, på baggrund af at gruppen har arbejdet meget med SL siden efteråret.
11.

DL døgn den 20. - 21. maj i Sverige (hvem kan køre?)

Normalt mødes vi på Frederikssund station ca 16:30. Paw og Ole kan formegentlig køre som normalt. Der
vendes tilbage med program, indkaldelse osv.
Kan ikke deltage: Sanne, Søren, Anders og Tessie.
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12.

Andet

Der er problemer med at udtrække mail-lister fra medlemsservice, Ole laver en visuel guide som man kan
referere til som gennemgang af brugen.
Erik Harefod, Erik Ejegod og Fjordlandsgruppen mangler tilbagemelding med referater og lignende fra
Grupperådsmøderne. 1. Frederikssund mangler også det ekstraordinære møde og en formand.
Alice sidde i bestyrelsen i børneteatret i Frederikssund, hvor de har været på teaterfestival. Her har Alice set
Lods Hans, som handler om at sortere skrald. Det er en omskrevet historie om Klods Hans, hvor at man på en
kreativ og god måde får børnene i publikum til at deltage. Det kan bruges som optakt til et spejderarrangement,
uden at der er noget specifikt arrangement i mente. Det er en god ting at kunne have i tankerne, super
professionelt, og brugbart til arrangementer for særligt de mindre skolebørn.
13.

Næste møde den 15. juni

Står ikke i Rikkes kalender. Hermed opdateret.
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