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Referat fra DL møde den 15. juni 2022
1. Velkommen og præsentation
- Afbud fra Tina og Hanne
2. Valg af referent
- Rikke
3. Status efter dl døgn se referat
- Snak med Hanne, som gerne vil være med på 3 hjul i efteråret
4. Status på økonomi herunder ansøgning til tilskudspuljen
- Økonomien ser fin ud. Klanspejderne kan endelig bruge penge. Regning fra skovskolen mangler
stadig. Kanoerne gik der en del penge på i påsken.
- Rejsekortene er blevet lukket, da der ikke har været aktivitet på i 2.5 år. Søren lukker det inde
på hjemmesiden.
- Ansøgning til tilskudspuljen: søgt om tilskud til Jamboree, som ligger i 2023. Har tidligere
snakket om ikke at ville udbetale i året inden. Fint at give nu, da der er rate betaling. Ingen
begrænsning på beløbet. Skal vi sætte den op til 2.000 kr., da vi ikke får særlig mange
ansøgninger, og vi ved ikke, om vi har puljen næste år. Ændre beløb til 2.000.
- Der er stadig en tilskudspulje til Stenlænderne.
- Forøgede udgifter til brændstof, derfor øget kørsel tilskud.
5. Evaluering af afholdte arrangementer:
a) Kursus for bestyrelsen 7/4
o Få deltagere, super god aften med god dialog.
o Meget fokus på hvordan man afregner, budgetter og diverse.
o Må gerne fastholde den måde, det blev gjort på.
o Sat i kalenderen i 2023
b) Kursus på skovskolen 30/4
o Virkelig godt og veludført. Hvornår gør vi det igen?
o Italesat at man gerne vil have mere. Dialog om at lave et arrangement i efterår 2023
o Vil gerne lave noget på bær, men for stor risiko, hvis det er kun på svampe
o Ønske om at kombinere med noget overnatning
c) Kursus i sø sikkerhed 17/5
o Var ikke ret mange, ødelagde ikke nogen kanoer.
o Gik meget stille og roligt
o Forsikring på kanoer er godkendt
d) Pindspil 2/6
o 3 forskellige grupper, mega hyggeligt, god stemning. Hyggede i bålhytten
o 34 tropsspejdere i Ølstykke.
e) Gl møde 2/6
o Hundested. Det ekstraordinære møde, med spisning. 4 gruppe deltog ikke.
o Gav god mening med at spise sammen. Folk fik snakket på kryds og tværs.
o Truffet en beslutning om at mødet i august også starter med spisning.
o Samværspolitikken og dialogkortene. Gav en god debat, hvis noget går galt i gruppen,
hvis kommunikationen svigter og hvis man ikke kunne samarbejde?
o Nogen syntes, at Sebastians oplæg til DRM ikke rigtig gav mening, mens andre mener,
at det var fint.
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Sat mere fokus på kommunekontakt
Kurser: Snakket om at det kunne være på en hverdagsaften, med mange forskellige
emner. Spejderfærdigheder m.m.
o Introduktion til Vilde Rødder
o Ida deltog i forbindelse med seniorarbejdet. Snak om satilit klan i København, da
seniorer stadig flytter til København. Der bliver taget fat i Eva, som har siddet i
divisionen
o Stort engagement fra ledernes side.
o Ønske om at få lavet en liste over, hvad de forskellige grupper kan låne af hinanden.
Kanoer, shelter m.m. Ole har sendt en liste ud med referat. Ingen deadline på listen,
der skal bare fyldes på.
f) Temamøde/Planlægning af grendage 8/6
o På Maglevad. Troels meget interesseret i sit arbejde. Folk synes, at det var interessant.
o Meget rart at få genopfrisket ”spejder i praksis” cirklen.
o Interesse i at starte samtaler op omkring det.
o
o Mini skal bruge gammelt tema på flyvestation Værløse, med Ole Lund Kierkegaard
o Forslag til at vi næste gang starter med at brainstorme omkring nye idéer. Fik startet en
god samtale
o Junior, temaet er nordisk safari, birdnerd. En kommer ud og underholder med fugle.
Snakker om dyr, der almindeligvis er i nordiske lande, og dem der normalt ikke er her.
o Troppen var der 7 grupper repræsenteret, 10 personer. Genoplivet FB side med
tropsledere i divisionen.
o Arresø centeret. Tømmerflåder, sejle ud langs bredden med poster. Med overnatning.
Muligvis lidt problemer med, at der skal have en line i tømmerflåden. Ellers må det
være med stafetter eller kanoer.
DC-opgaver og fordeling af opgaver
- Snakket med Hanne om det, og snakket på DL møde om det. Opdateres
- Snakket med Hanne om møderne i de 3 forskellige kommuner. Hørt tilbage fra en kommune.
Status på storkanoer
- De er godkendte, forsikringer er i orden. Har en enkelt udlejning den 21. juni
- Seniorerne vil gerne låne dem til seniordag
Status på Maritimt center i Frederikssund
- Næsten startet forfra. Arkitektfirmaet er ikke lykkedes at bruge. Alle involveret inviteret til ny
start.
- Rykket til at det måske står klart i 2025
- På tirsdag har By og Landskab besluttet sig for at lave sandstrand i Bløden i Frederikssund, skal
snakkes om kystsikring.
Evaluering af divisionsrådsmøde 6/5
- Har allerede snakket lidt.
- Søren mente, at dem bagerst havde lidt svært ved at høre.
- Gert (madmand) har nogen problemer med varmeregning, og pt. en usikker fremtid
- Selve mødet gik meget hurtigt
Hjemmeside – referater på hjemmesiden Vil gerne kunne se referater fra bestyrelsesmøder og
møder, hvis man har mulighed for at lægge det op.
- Ole har lagt vores referater op fra sidste år
- Kunne være smart at ”linke” fra referater til Ege divisions hjemmeside
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11. Status Bålhytte Vinge
- Ole og Alice har gået tur med repræsentant fra Vinge Fritid, ifm bålhytte, om hvor den kan
placeres.
- Ole har lavet et kort over hvor den kan ligge, og Alice har sendt det videre.
- Hele processen er i gang
12. Status på møde i Halsnæs evt. gruppe i Fr.værk
- Inviteret os selv til møde med ny direktør, fin snak.
- Møde med konsulent i kultur og fritidsforvaltningen. Snak om hytte på Carlsvej i Fr.værk.
- Vil gerne arbejde seriøst videre, om hvad det kan betyde. Mulighed for at å økonomisk tilskud
fra DDS.
- Plan om 2 arrangementer, weekend dage i oktober.
- Blevet spurgt om, vi har nogle voksne til at løfte opgaven
- Tjek om de gule spejdere har nogen arrangementer de givne weekender
- Evt en ’flyer’ på Aula
13. Nyt fra/om grupperne
- Udenfor referat
14. SL 2022
Ikke rigtig noget at rapportere. Alle er velkommen i Underlejr Hedeland.
15. GL møde den 24/8 – emner til dagsorden
- Aftenkurser til nye ledere, prøve at få dem til at prioritere de forskellige emner
- Økonomi i en spejdergruppe, tilskudsregler, hvordan fungerer det?
16. Næste møde den 22/8
- Ingen indvendinger
17. Evt.
- 8. okt. til møde Fr.værk
- 30. okt. til møde Fr.værk
- Hvornår skal man tilmelde sig til ledelseskursus 7-9 okt.?
- SKITUR MED SENIORERNE!!!!!
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