GL-møde d. 7. april 2022 kl. 19:00
Hos Espergærdespejderne, Idrætsvej 16, 3060 Espergærde
Online-møde i stedet pga. meget få tilmeldte deltagere (det viste sig, at
flere kunne online, så vi blev flere, end vi ville have været til et fysisk
møde).
Tilstede: Helena, Fredensborg - Pernille, 1. Kokkedal - Kjeld, Hornbækspejderne - Marie,
Birgitte Gjøe - Jørgen, De Vilde Svaner - Kathrine, Bent Byg - Camilla, Jon Litle - Cæcilie,
Espergærdespejderne - Mille, Prins Hamlet - Lena, Hornbækspejderne - Tina og Jonathan,
DC'ere.
Dagsorden/referat:
1. Status efter grupperådsmøderne
Der var mange gode møder rundt omkring. De deltagende gruppeledere havde ikke
oplevet problemer med de nye vedtægter. Flere udtrykte, at det var et rigtig godt
materiale, DDS havde lagt ud som hjælp til grupperne.
a. Nye i bestyrelsen
Flere grupper har fået nye formænd og/eller kasserere
b. Noget vi kan hjælpe med?
Vi skal have gang i vores kasserernetværk igen, da der er flere kasserere, der
udtrykker behov for hjælp.
Der er webinar om regnskabsdelen i Medlemsservice d. 21. april:
https://dds.dk/arrangement/webinar-om-regnskabsdelen-i-medlemsservice
2. Evaluering på Fælles ledermøde d. 12. marts
Positive tilbagemeldinger fra Espergærdespejderne. Det var rigtig dejligt, at de unge
mennesker vil lære de gamle en masse. Stor ros til Line for
turplanlægningsmodulet. Hun var meget engageret og god til at forklare.
Ideen med dagen var fra starten, at grupperne kunne afholde ledermøder på denne
dag, så man undgår for mange mødedage. Det var meningen, at det er en dag både
med lederpleje, uddannelse og ledermøder.
Der er udfordringer med datoen fra et par grupper, der har mange arrangementer i
foråret, men der var bred enighed om, at der ikke er andre tidspunkter på året, hvor

der er mindre travlt.
Nogle grupper undlader at holde ledermøde på dagen, fordi det bliver en lang dag.
Det skal selvfølgelig vurderes i forhold til, at man kun skal afsted én gang for at
deltage i både kursusmodulerne og ledermødet, hvis det holdes sammen.
Jørgen vil gerne have en papir (eller printvenlig) invitation, da det kan være svært at
se modulerne i tilmeldingen. Gerne med en udførlig beskrivelse.
Datoen næste år bliver: 18. marts 2023 (husk at sætte den i jeres kalender med det
samme).
3. Nye fokuspunkter i divisionen?
Fokuspunkt kunne være hjælp til at få flere ledere.
Birgitte Gjøe har stor succes med at få forældrene til at hjælpe med enkeltstående
opgaver.
Lav en voksenpatrulje, der kommer og hjælper. På den måde får de et netværk og
bliver mere og mere spejdere.
Tiderne har ændret sig. Vi skal til at tænke anderledes og inddrage forældrene
mere. Men det er svært.
Korpset har fokus på at lave nye grupper i byerne. Primært i København og Aarhus.
Men Hillerød er også et interessant område.
Der var forslag om at invitere Mathias Hesseldahl ud på et GL-møde. Han har
tidligere lavet onlinemøde om at få flere ledere og organisere arbejdet i gruppen
anderledes.
Unge i bestyrelsen: Det er også en udfordring i grupperne. Det er ikke alle, der fx har
to unge. Det er vigtigt at få inddraget dem allerede i den unge tropsalder.
Næste GL-møde er sommergrillmødet hos De Vilde Svaner d. 16. juni kl. 18.00

