
DL-møde d. 26. oktober 2022 – Kl. 19:00 
 

1. Velkommen 

2. Valg af referent 
- Søren 

3. Status på økonomi – herunder Tilskudspuljen 
- Søren gennemgik økonomien. Grenene har brugt det meste af deres budget for året. Det er 

meget fint. Formue er pt. 204.182 kr. 
- Der gives tilskud til kørsel til kurser 
- Nødhjælpskasser til grenene – købes via korpset (Alice)’ 

 
4. Evaluering af afholdte arrangementer: 

a) GL-mødet d. 24/8  
- 5 grupper, kunne være bedre. 

b) Senior ”æblemost aften” d. 14/9 
-  Er gået godt, stor opbakning. Må gerne gentages! 

c) Seniordag d. 25/9  
- Gik godt, god tur. 12 deltagere. God fordeling ift. grupper. Må også gerne gentages! 

d) Gren/træfdage d. 1/10  
- Mikro/mini: Flyvestation Værløse. Ole Lund  Kirkegård tema. Regn sent på dagen. Glade 

børn 9 mærker tilbage ud af 250. Børnene gik op i det! Mange nye ledere  
- Junior: Super dag med 80 deltagere. Afholdt v. Ølsted grusgrav. Afslutning ved BIRD NERD. 

Godt arrangement 
- Trop en del afbud på dagen 27 spejdere fra 6 grupper. God fordeling mellem aktiviteter og 

hygge. Fint arrangement og god opbakning fra lederne 
e) 1. Opstarts arrangement i Frederiksværk d. 8/10 ’ 

- Besøg af 3 børn (9 år + 2 familiespejd) og 3 voksne. Deltagerne var interesserede. 
Informationen om arrangementet var lagt ud på flere forskellige medier. Flyers, Facebook 
osv. 

5. Kommende arrangementer: 
a) 2. Opstarts arrangement i Frederiksværk d. 30/10 -   

- Husk vintertid, så du ikke kommer for tidligt. Samme aktiviteter som sidst. 3 personer 
deltager fra DL 

b) Kommunemøde med Halsnæs d.2/11  
- Forvaltningen har udsat mødet. Hanne ringer til Ole for nærmere aftale. 

c) Før Korpsrådsmøde d. 3/11  
- Ca. 10 deltagere, men mødet gennemføres alligevel. Holdes i Svanereden 

d) Korpsrådsmøde d. 11-13/11  
- 3 deltagere. Brug udlægskategori ”Udlæg til Møder og Rejser” når du lægger alle udgifter 

ind i medlemssystemet 
e) Kommunemøde med Egedal d.15/11  

- Vi har budt den nye direktør velkommen. Positivt modtaget. ”Vandremøde” til de 3 ege vi 
har plantet. Vi inviterer gruppelederne I Egedal til at give input til hvad der skal tages med 

f) Senior Julefrokost d. 7/1   
- Pt. kun dato planlagt 

g) Tema- og planlægningsmøde d. 16/1 – 23  
- Vi har ikke modtaget noget om indhold. Hanne rykker for at få bedre info samt beløb for 

aktiviteten (Dansk autisme forening) – Gerne max 1,5 time 
 



6. Status på Vinge og herunder Bålhytten  
- Placering bestemt. Kommunen i gang. Forventer at det står klart til maj. Når det er klart 

kører vi videre med vores aktiviteter… 
7. Status på storkanoerne og det Maritime center.  

- Storkanoer - 1 Frederikssund er ved at rydde deres del af container.  Der mangler nogle af 
vores veste. Anders tager fat i Jef. Vi har endnu ikke modtaget en regning for køb af 
containeren 

- Maritimt center er stadig i fremdrift 
8. Medlemsstatistik  

- Stenlænder har den største vækst. 1. oktober: 1071 – 1. maj: 1102 
9. Opstartsmøde på Divisionssommerlejr 2024  

- Reserveret på gurredam i første uge af skoleferien. Vi mangler en lejrchef . Hvad med Jens 
Bischoff? Vi har tilsagn fra flere til at hjælpe. 

10.  Uddannelse for divisionsledelsen – se vedhæftet invitation 
- Ledelses akademi. onlinemøde 21. november Hanne sender invitationen rundt. 

11.  Kursustilbud til grupperne  
- Ikke så meget længere med aktiviteterne, så det bliver ikke i år – forslag: ”det gode 

ledermøde” 
12.  Divisionsleder/-seniormøde med historie, et tilbud fra Stenlændernes Spejdermuseet.  

- Ole har fået et tilbud – arrangement for ledere og seniorer. 1/6 kl. 18. Der arbejdes med 
indhold. 

13.  Ege Program 2023 – se vedhæftet  
- Seniordag flyttes til 22/4 
- GL-møde:  På næste GL-møde aftales hvor det flyttes til. 

14.  Nyt fra grupperne 

15.  Eventuelt  
- Sanne: Knud Rasmussen har lavet en låneliste over aktivitetskasser. Tages med til grenleder 

/ GL møder. 
16.  Næste møde d. 6/12, hvor vi starter kl. 18:00 med spisning 
 

 


