
Gruppeledermøde d. 8. september 2022 hos 1. Helsingør 
 

Tilstede: Gry & Cæcilie, Espergærdespejderne – Niels Henrik, Rungstedspejderne -  Charlie, 

Hammermøllen – Linda og Line, 1. Helsingør – Jørgen, De Vilde Svaner – Helena og 

Henriette, Fredensborg – Bitten, Frydenborg – Kathrine, Bent Byg, Mille (referent), Prins 

Hamlet – Jonathan og Tina.  

 

Afbud fra: Birgitte Gjøe, 1. Kokkedal og Ramløse  

 

Nyt fra DC'erne 

 

Forkorpsrådsmøde 1. november 2022 Frederiksborg Gymnasium 

 

Korpsrådsmøde 11.-13. november 2022 Hotel Legoland 

 

Novemberdag: Mysteriet om den forsvundne professor 

Vigtigt, at alle grupper, der deltager med spejdere, er med på Novemberdagsmødet d. 

22/9. Der er nogle få grupper, der har udfordringer med at deltage i planlægningen, men så 

skal der stilles med ledere på dagen til forskellige opgaver – husk også at inddrage 

forældrene.  

 

Næste Novemberdagsmøde 22. september hos 1. Helsingør. 

Novemberdøgn – Tropsspejderne skal på spændende løb som altid. Der kommer separat 

indbydelse med mødested og tidspunkt ud til tropsspejderne, men rammerne er de 

samme som altid. 

 

Spejdernes Lejr - kort evaluering 

Dejlig lejr – masser af mad – fine toiletter – Frydenborg manglede mad de sidste par dage 

– underlejr Høje Tåstrup.  

Lækker kogebog 

Anbefalinger: Rocket stoves, Kelly Kettles, brændebesparende komfurer 

Espergærde var virkelige glade for, at vi boede samlet i grupper i Helsingørs Kvarter 

 

Underlejrdag 

- Vi manglede info om underlejrdag og vil faktisk hellere undvære den og lave 

kvarterssjov.  

- Hvorfor var musikken og guitaren til underlejrdag ikke sync? 

- Ønske om kvartersdag i stedet for underlejrdag 

- Ønske om flere DDS-repræsentanter i lejrledelsen 

- Hvorfor ødelægger vi frivilligheden i lejrledelser / lejrfrivillige 

 



GL-håndbogen - hvordan går det? Bliver den brugt? 

Nyt link til Gruppeledernetværk (Væk fra Google drev) Mille arbejder på sagen. 

 

Tiltagene fra korpset omkring ledere og hjælpere. Har I set det? Kan det bruges? (Fx Gi’ 

en hånd) 

https://dds.dk/artikel/giv-en-haand-kampagnen  

Det virker for ukonkret og fungerer ikke ude i grupperne. Vi er ikke imponerede. 

Nogle grupper vil forsøge at implementere det 

 

Andre spændende ting https://dds.dk/digital 

 

PLAN-tilmeldingen 

Godkendelse af betalinger vælter ind – igen. 

 

Klan- og lederevent på Hylkedam 

12 fra divisionen er tilmeldt.  

 

Rekruttering af ledere - opfølgning fra sommergrillmødet 

Vi holder gryden i kog – og prøver alle ideerne af. Mille finder links og sender ud fra 

Mathias Hesseldahl 

 

Familiespejd er en virkelig god rekrutteringspulje. 

 

Man kan godt rekruttere direkte hos forældrene 

 

Hjælp til kassererne:  

GL’ere med “gamle” kasserere i grupperne må gerne prikke lidt til dem, så vi kan få 

netværket op at køre igen. 

 

Workshop Økonomi-delen for kasserer og gruppeledelse stadig aktuelt  

 

Workshop Medlemsservice  

 

Workshop Gruppelederfiler/håndbøger efter nytår 

 

Bordet rundt 

 

Bent Byg – 126 spejdere Louise er gruppeleder, Henrik er stoppet gruppeleder, Line flytter 

også, stor gruppe – mange ledere – 31 tropsspejdere. 

https://dds.dk/artikel/giv-en-haand-kampagnen
https://dds.dk/digital


Frydenborg – 125 spejder. Der har været nogle udmeldelser – stadig lang venteliste. 28 

minier (3 ledere). Gilderne er meget aktive. Området er blevet rekreativt. 27 tropsspejdere - 

Ungdomsøen er et virkelig fedt sted at gruppeweekend 

Fredensborg – 99 - lidt færre end normalt. Arbejder på at få alle grupper bygget op 

nedefra. Børnehaver/udeskoler. Kniber med ledere. 

De Vilde Svaner – 102. Samme ledere - meget lidt udskiftning. Prøver at trække på 

forældre. Ny klan er på vej nedefra. 3 årgange på juniorerne. 

1. Helsingør – 125 - tømt alle ventelister. Glade spejdere. Nye mikroledere - 18 

tropsspejdere. Success med familievandre-dage. God ledergruppe. 

Hammermøllen – 81. Spejdernes Lejr har bombet gruppen. Lederkaos. 8 ledere - 1 

tropsleder. 

Rungstedspejderne – 59. Fed sommerlejr. Nuuk Spejdergruppe som venskabsgruppe. Ny 

lederstab – Niels Henrik er ny gruppeleder. 1.-3. klasse minier. 4.-5. klasse  

Espergærde – 142. 2 nye gruppeledere. Rystet posen. 4 nye ledere – aktiveret 5 

klanspejdere. 30 familiespejdere. Klan er også aktiv. Frisk Fælles boost. 

Prins Hamlet – 78. Kun 1 gruppeleder (Mille). Fornuftigt medlemstal i forhold til ledere.  

 

Vores fornemmeste opgave som ledere er at planlægge noget bøvl for spejderne! 

 

Førstehjælpskursus  

Ønske om, at divisionen laver endnu et førstehjælpskursus. Dog blev det tidligere ikke fyldt 

op, og der var en del, der meldte fra lige op til.  

 

5. januar 2023 Nytårskur (alternativt 12. januar) 

 

 

Øresund Division – Familiespejdmøde d. 4. oktober – Møde om at starte familiespejd op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


