
GL-møde d. 27. januar 2022 kl. 19.00

Hos Bent Byg/Jon Litle, Birkeholt, Firhusvej 8, 2970 Hørsholm

Dagsorden og referat

Tilstede: Line, 1. Helsingør - Pernille, 1. Kokkedal - Kathrine og Line, Bent Byg - Jørgen, De
Vilde Svaner - Cille og Sebastian, Espergærdespejderne - Helena og Henriette, Fredensborg
- Bitten, Frydenborg - Charlie, Hammermøllen - Rasmus, Ramløse

Referent: Tina

● Grupperådsmøder - nye vedtægter, dagsordener m.m.

Gennemgang af, hvad der er godt at gøre på forhånd inden grupperådsmøderne.
Vi talte ændringerne i dagsordenen og udfordringen omkring at lave budget for det
kommende år.
Husk at vælge antal medlemmer i bestyrelsen inden selve valg til bestyrelsen.
Det er en rigtig god idé at printe dirigentvejledningen ud inden mødet og sørge for at
dirigenten har den.

Følg korpsets vejledninger:
https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne

Derudover talte vi rundt om bordet, at det kan være en udfordring at få de unge med
i bestyrelsen og lidt om, hvordan vi bedst får engageret de unge? Det kan være
svært, når de drager afsted på efterskole, men her har det for nogle grupper været
en fordel at holde online-møder.

● Tænkedagsmateriale - lækkert nyt materiale klar fra trykken til alle grupper

Ledertræningen v/Charlotte og Alice har udarbejdet et tilsvarende materiale til
Tænkedag, som det grupperne modtog for et par år siden om Sct. Georgsdag. Det
er inspiration til aktiviteter, der er lige til at bruge. Materialet blev delt ud, og de
grupper, der ikke var tilstede, vil snarest muligt modtage det af nabogrupperne.

● Fælles ledermøde - program

Programmet for vores Fælles ledermøde d. 12/3 ligger næsten fast. Tilmeldingen
kommer ud meget, meget snart!

https://dds.dk/artikel/nye-vaerktoejer-og-skabeloner-til-grupperaadsmoederne


● Førsthjælpskursus i foråret
Den 22.-23. april i 1. Helsingør eller Frydenborg. Tilmelding følger. Vi forsøger at
finde en måde, så tilmeldingen bliver fair. Når tilmeldingen kommer ud, skal der
sættes navn på. Er der for mange interesserede, må vi se på at oprette et kursus til.

● Nye datoer for GL-møder
7. april hos Espergærdespejderne
16. juni hos De Vilde Svaner
24. november hos Frydenborg

Nytårskur d. 5/1 2023

● Eventuelt - bordet rundt

● Divisionsledelsen skal sørge for at opdatere kalenderen, så grenmøder,
divisionsturneringer m.m. er til at finde på hjemmesiden.

● Mini/mikrogrenen: Vedr. referater fra grenmøder - måske er der andre af de
deltagende ledere, der kan tage referatet og dermed hjælpe DL’erne.

● Opfordring: At lave en standarddagsorden - Valg af referent - præsentationsrunde -
problemstillinger i grenene - udvikling - ikke kun divisionsturnering.

Det er vigtigt, at mødelederne er opmærksomme på, at der ofte er nye/unge ledere
med til grenledermøderne. Vi skal huske at tage hånd om dem og sørge for, at der
er en præsentationsrunde ved hvert møde, så nye ledere ikke føler sig udenfor.

● Lederne skal måske også blive bedre til at sende indbydelserne ud, og GL’erne skal
blive bedre til at “prikke” til dem, der skal med.

Line, Bent Byg sørger for, at GL’erne får fat på rafte/brændeberegningen til brug til
Spejdernes Lejr.


