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Referat DL-mødet onsdag den 22. august 2022 – Kl. 19:00, hos Alice 
 
  

1. Velkommen og præsentation 
Afbud fra Iben og Søren. 

2. Valg af referent 
Sanne 

3. Status på økonomi (Søren har udsendt materiale) herunder evt. ansøgning til tilskudspuljen. 
Det ser ud til at passe meget godt. OBS. 1. Frederikssund nedlægger deres sø aktiviteter, der vil være 
mulighed for at overtage containeren til EGE-divisionen. Forslag at søge/købe via udviklingspuljen. Der 
skal opstartes en forhandling via Søren, Obelix giver Søren besked.  

4. Evaluering af afholdte arrangementer: 
a. Senior arrangementet under SL2022 

38 senior spejdere mødte op – mange nye ansigter, flere kendte ikke facebook gruppen 
Der blev spillet PIND, masser af hygge på tværs.  

5. Kommende arrangementer: 
a. GL-møde d. 24/8 

Der er 4 grupper tilmeldt, mødet afholdes hos Svaneungerne. 
b. Deltagelse i DDS fælles weekend d. 16-18/9 til info 

Alice deltager. Paw efterlyser – hvornår er der noget for grenene? 
c. 2. planlægningsmøde for grendage D. ?/? 

Mini/mikro er d. 20.09.22 på flyvestation Værløse 
Junior er d. 20.09.22 kl. 17 i Ølsted grusgrav 
Trop, der er styr på det, det afholdes på Arresøcentret. 

d. Seniordag d. 25/9 
Der er tilmeldt 7 deltagere til storkano tur. En klan spejder fra Erik Ejegod vil invitere senior 
spejdere til æbledag d. 14.09.22 (flot initiativ)  

e. Grendage d. 1/10 
Afventer afholdelse 

f. Før Korpsrådsmøde d. 3/11 
Det bliver et udviklingsmøde i år, Tema – ud i naturen. 

6. Status på Divisionssommerlejr 2024 
Det bliver på Gurredam spejdercenter, er booket.  
Arbejdsgruppe: Rikke – Aktiviteter/administration, Paw – Teknik, Obelix – Styregruppe/planlægning af 
aktiviteter (med fra sidste gang), Alice – Alt det andet. 
Alice sender mail til Jesper 

7. Status på Maritimt center i Frederikssund, med opfordring til workshop for unge 
Proces kører videre indtil 2024, Skiftet firma sender udbud ud nu. Der bliver en workshop for unge: 
Hvad skal der være i området? Formidling til EGE-divisions  seniorspejdere via Facebook 

8. Status Bålhytte og hvervning i Vinge 
Svær kommunikation. Flere parter skal deltage om placering af bålhytten ikke som først planlagt, skal 
placeres nær børnehave. Alice tager fat i formand, for at få yderligere fremdrift præciseret.  
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9. Status på hvervningsarrangement i Fr.værk. d. 8/10 og 30/10 
Vi har fået brugsret på Carlsvej 10 
Plakater er udsendt til skoler m.m. 
Alice har kontakt til Louise, Naturformidler der bor i Frederiksværk, mulig leder.  
Formidling via: Facebook – 3300 Frederiksværk, Oplev Halsnæs, KultuNaut 
Bemanding: 8/10: Alice, Obelix og Paw (Sanne). 30/10: Hanne, Obelix og Paw  

10. Forespørgelse på evt. tur til Kandersteg 2023 
Der er 100 års jubilæum.  
Danske grupper kan blive skrevet op på venteliste 
Der er ikke de store chancer for at der kan blive plads 
Obelix har undersøgt både her og der, ser ikke positivt ud.  

11. Grupperne rundt -  
12. Næste møde den 26/10 
13. Evt. 

Obelix har øksekast bevis. Kan altid inviteres ud 
Kim, Paw, Mads Skov er klatreinstruktør 
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