Gruppeledermøde hos Bent Byg
10. september 2020
Jonathan, ØD
Tina, ØD
Henriette, Fredensborg
Helena, Fredensborg
Line, Bent Byg
Kathrine, Bent Byg
Markus, 1. Helsingør
Charlie, Hammermøllen
Jørgen, De Vilde Svaner
Pernille, 1. Kokkedal
Mille, Prins Hamlet Gruppe - referent
Sebastian, Espergærdespejderne
Bjarke, Birgitte Gjøe
Rune, Møllegruppen
Evaluering af Divisionsrådsmødet

Friluftrådets indlæg på ØD-møde
Temabaserede indsatser – giver spejderne mulighed for at komme med input til temaer.

De nye vedtægter fra DDS
•
•
•
•
•

Det gamle lovhæfte er forenklet
Der vil komme forklaringer/Begrundelser i vejledningerne, der løbende bliver opdateret.
Blevet skrevet mere strømlinede – tilpasset DUF, bankerne, Folkeoplysningsloven,
KL m.m.
Grundloven er udgået fra det gamle oplæg herunder Spejderloven. Ikke at Spejderloven ikke
gælder, men selve teksten er ikke skrevet med.

•
•
•
•

Grupper/divisioner (enheder) Grupperne vælger selv, hvilken division de vil være medlem af
Der er lagt op til valgfrie divisioner – oprettelse ad nye divisioner
SMUK – Selvstændig enhed med samme stemmeberettigelse som øvrige enheder
Enhedsleder=GL
Snak omkring §40 stk. 3 omkring Gruppeledere der nu skal til at være udpeget af bestyrelsen. Og at
GL fremover ikke har stemmeret til bestyrelsesmøderne.

•
•
•
•
•

Kapitel VII. Ændring generelle bestemmelser generalforsamlinger. Ændring fra 5 til 2
stemmeberettigede.
Ændring af perioden for divisionens Generalforsamling
Ændring omkring valg af revisorsuppleant i Grupperådsmødernes dagsorden. Der skal ikke mere
vælges en revisorsuppleant.
En bestyrelse består af OP TIL 12 medlemmer (Note om stemmelighed??)

Online Workshop omkring DDS vedtægter 21. september kl. 20.00-22.00
Online Workshop omkring DDS Økonomi 6. oktober kl. 20.00-22.00

Forkorpsrådsmødet 2020 – 3. november 2020
ONLINE ZOOM? Eller ledermøde? En fra hver gruppe?
Korpsrådsmødet 2020 – 13. - 15. november 2020
Det bliver afviklet i en digital form. Da vi på nuværende tidspunkt ikke ved om vi kan være 100, 50 eller 25
samlet.
Snak om lokation og rengøring efterfølgende
1 eller 4 lokationer
Ingen spisning og overnatning
Vallerødskolen, Frederiksborg Hallen, Sportshaller, Espergærde Gymnasium?
Konferencecentre LO-skolen, Marienlyst? eller lign?
Til maks. 100 deltagere.
Hvordan samler man 17 grupper med hver 2 stemmeberettigede?
Mulighed deltagerbeløb

Tina & Spejdermonopolet flyttes til modul på fælles ledermøde i marts 2021
Spørgsmål til Tina & Spejdermonopolet
Hvad sker der hvis halvdelen af styrelsen vil af med en leder og den anden halvdel der ikke vil?

Lederevent 20. marts 2021
Fælles ledermøde med frokost
Workshop moduler, fællesmøde og mulighed for ledermøde
Hvad vil lederne gerne have?
Hvad er vi gode til og hvad kan vi blive bedre til emne?
Er der en rød tråd på de nye mærker?
Pioner? Spejderfærdigheder, Nak og æd
Byg en shelter (Fredensborg mangler hjælp)
Emne til et gruppeledermøde Mærker, mærkelex og DDS mærker

Novemberdag 2020 er helt aflyst
Tropsdøgn fra 7.-8. november
Der er fint gang i planlægningen
Opgaveløb fra kl. 11 og Natløb til kl. 11.00

Eventuelt
Fredensborg vil gerne have et mastesejl eller et stjernetelt. Stjernetelt er mega nemt. Skal være mindst 4
mand til at sætte op.
Erfaring med mastesejlet – er noget vi aldrig bruger! Det er mega dyrt og besværligt.

Justmore.dk har billige sprit og dispensere Brug Koden JM10 eller SLIK.
Pas i øvrigt på selvantændt sprit i forbindelse med statisk elektricitet
Møllegruppen ville gerne være sikre på, at de ikke mistede spejdere efter Corona.
Det har fungeret med oprykning, Kano, træklatring og Mtb.

Husk Nytårskur 7. januar 2021 på Vallerødskolen

Næste møde: Gruppeledermøde 8. december 2020 – Espergærdespejderne

