
Gruppeledermøde d. 9. september 2021 hos Frydenborg Gruppe 
 
Tilstede: Sebastian, Espergærde – Linda og Line, 1. Helsingør – Henriette og Helena, 
Fredensborg – Jørgen og Brian, De Vilde Svaner - Marie, Birgitte Gjøe - Mille, Prins Hamlet - 
Rasmus, Ramløse – Peter, Holbo - Bitten, Frydenborg - Charlie, Hammermøllen – Kathrine og 
Line, Bent Byg - Camilla, Jon Litle Sø – Jonathan og Tina.  
 
Referent: Mille 
 
Nyt fra DC'erne 
 
Gennemgang af DDS-forslag af vedtægter 
Det punkt omkring gruppeledere er ændret. At bestyrelsen skal udpege gruppelederen. Og 
gruppelederen stadig har stemmeret. 
 
Antallet af medlemmer i bestyrelse/styrelse er stadig 3-12 personer. 
 
Blød deadline til ændringsforslag til de nye vedtægter kan indsendes inden d. 31/10. Der er 
stadig endelig deadline lørdag d. 13/11 kl. 19.00 på KRM. 
 
Online skrivecaféer: d. 6/10 og 11/10 
 
Mød kandidaterne til Korpsledelsen d. 1. oktober i København. Samt online uge 43 + 44. 
 
Beslutningsforslag: Blå Sommer i 2026 el. 2027 
 
Læs meget mere på: https://dds.dk/krm 
 
 
Workshops og andre datoer: 
 
23. november 2021: Workshop Gruppelederfiler/håndbøger 
 
2. november 2021: Forkorpsrådsmøde på Frederiksborg Gymnasium 
 
29. november 2021: Workshop Medlemsservice og arrangementsdelen på Fredensborg Skole  
 
6. januar 2022: Nytårskur 
 
15. januar 2022: Medlemsservice - Økonomi for kasserer og gruppeledelse 
 
  

https://dds.dk/krm


Samværspolitik fra DDS 
Tryghedsvejledning og samværspolitik. Vær forberedt på, at der sker ting ALLE steder. Der er 
mange forskellige måder at håndtere det på. Brug endelig DDS’ telefonlinje  
Kontakt Samværs- og udviklingskonsulent Morten Blok Hellesøe: 
Telefon: 22 57 60 03 
Mail: mbh@dds.dk 

 
Bestil dialogkortene her: https://dds.dk/artikel/det-gode-samvaer-i-en-gruppe-kommer-
gennem-dialog 
 
Hvordan arbejder grupperne med egen udviklingsplan 
Nogle bruger den samme – nogle laver en ny hvert år. Spørgsmålet er om grupperne får 
implementeret de enkelte punkter. Nogle har taget udgangspunkt DDS’ Udviklingsplan – 
Vildskab i naturen – Flere ledere – Urban Scouting – Bæredygtighed i børnehøjde. 
 
Gruppernes kontakt med Friluftsrådet (lokalt) 
Tingene kommer fremover til at ligge mere lokalt. Før i tiden havde vi Fællesrådet (Børne og 
Ungdomsorganisationernes samråd). Hvad kan vi byde ind med i de enkelte lokale råd.  
Læs mere på https://samraadet.dk/ og https://friluftsraadet.dk/vaer-med-lokale-
friluftsraad 
 
https://friluftsraadet.dk/for-lokale-friluftsraad/dit-lokale-friluftsraad 
 
Fra Henriette: 
I Øresund Divisions område dækker Friluftsrådet Nordsjælland kommunerne Fredensborg, 
Hillerød, Helsingør og Hørsholm. Der er ikke friluftsråd i de enkelte kommuner, men i hver 
kommune er der et kommunalt nedsat Grønt Råd (i Helsingør hedder det Naturgruppen), hvor 
Friluftsrådet er  
repræsenteret. 
På kommunernes hjemmesider kan man finde medlemmerne i de grønne råd og følge med i 
rådenes arbejde. 
 
Familiespejd-puljen kan søges til opstart af familiespejd. Deadline d. 26. september 2021 
 
Førstehjælpskursus udsendes via Øresund Division Ledertræningen 
Der søges evt. Trygfonden om tilskud 
 
 
Spejdernes Lejr 2022 - https://spejderneslejr.dk 
Kommuneansvarlige skal snart holde møder. 
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