
Referat fra d.6/12-22. 

 

1. Afbud: Rikke og Tessi. 

Hanne deltog online. 

 

2. Tina skriver referat. 

 

3. Status på Økonomi m.m.: 

Søren gennemgik økonomien, der var intet overraskende. 

Divisionen har skiftet fra Nordea til Danske bank, direkte forening. 

Der er indkøbt en førstehjælps kasse til hver gren, dertil høre et årligt abonnement. 

 

4. a:  Arrangementet i Frederiksværk: 30/10 var der pænt fremmøde og god stemning. 

D.3/12 var der 2 familier, tidligere spejder.  

Der vil starte familie spejd op hver anden søndag fra d.8/1-23 til sommerferien, som et forsøg. 

Alice undersøger omkring brug af hytten. 

Gruppen kommer til at hedde: Arresø Gruppe. 

Der håbes på at der kan nedsættes en bestyrelse i første kvartal af 23, senest andet kvartal. Så man 

kan komme, videre med at danne en godkendt gruppe under DDS. 

Korpskontoret giver 5000 kr. til hjælp, disse vil blive brugt på blandt andet tørklæder m.m. 

Ligeledes vil ”gruppen” modtage en patruljekasse med forskellig ”start” hjælp i. 

Ligeledes blev der snakket om et logo eller et banner til gavlen på hytten. 

 

b: Møde med Egedal kommune: der mangler et af Egetræerne, aflæggeren af konge egen er der 

stadigvæk. 

De punkter som grupperne har meldt til Ole og Alice, blev fremsagt og efterfølgende sendt på mail. 

Der vil blive spurt på Gruppeledermødet om der har været en dialog fra kommunen, hvis der ikke 

har været, sender Alice og Ole en ”venlig” reminder til kommunen. 

Mødet med Halsnæs er flyttet til den 11. januar. 

 

C: Før KRM blev afholdt i god stemning. 

 

5. a: Seniorjulefrokost er på Maglevad og de regner med ca.20 deltagende. 

 

b: Mødet d.16/1 på Maglevad, starter kl.17.30, vi mødes kl.17.00.  

Alice spøger Færgelunden omkring mad. 

Der vil være et foredrag omkring: børn med særlige behov.  

Alle grupper modtager en bog om dette emne. 

 

C: Deltager pt. På lederakademiet: Paw, Alice; Ole. 

 

6. Kanoerne er ok. 

Der mangler stadigvæk nogle redningsveste, som 1. Frederikssund har fået taget. 

Låsen til containerne, bliver lagt om. 

Der bliver en arbejdsdag på området, når det bliver luner i vejret. 



På det  maritime center er status: Alice får alt omkring konkurrencen midt i december, der skal 

svares inden d.8/1. 

Selve arkitektkonkurrencen vil være i første halvår af 2023. 

 

7. D.11/1 er der opstarts møde hos Alice kl.19.00. 

Jens B. har sagt ja til at være lejrchef. 

Hanne og Søren kigger på økonomien. 

Camilla og Marianne tager forplejningen, samt kogebog. 

Der mangler 1 til 2 aktivitets ansvarlige. 

 

8. Hvordan styrker vi bestyrelsesformænd i divisionen? 

Vi talte om at følge op på kursuset: ny i bestyrelsen. Dette kunne ske med et par møder 

efterfølgende både online og fysisk. Alt efter behov og ønske.  

 

9. Kursus til grupperne: 

Vi snakkede om et par aften kursuser af 2 timer. 

Leif S. vil gerne hjælpe med at afholde basis spejder færdigheder. 

Paw og Kim vil gerne afholde klatrer kursuser, dette tager dog længer tid. 

Ole, Hanne, Alice og Paw prøver at stable noget på benene. 

 

10. KRM: Stemmeretten ved GRM, kan nu være udfordrende, da der kan være flere stemmer til en 

person. Der laves en vejledning vi kan tage med til GRM. 

Ligeledes er der nu ikke en fast fordeling i gruppernes bestyrelser, der skal blot Sikkers en hvis 

diversitet i bestyrelserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


