
Ledermøde 1. september 2022 

Deltagere: Fedtmule, Vaske, Duo, Sol, Reo, Mary Poppins, Sæl, Haffe, Akeela 

Referent: Haffe 

1. Rundt i grenene inkl. lederstatus (MAX 5 min pr. gren) Korpsmedlemmer 84! 

a. Familiespejd  7 medlemmer / lederresurser ønskes 

b. Mikro  16 medlemmer + 2 på prøve / mangler overnatningstur for stjernekigger 

mørke 

c. Mini  24 medlemmer / lederhjælp er nødvendigt, permanent! Aktivitetsplan 

for året ud deles i gruppen. Der laves fra nu venteliste til der er styr på ledersituation. 

d. Junior  14 medlemmer / udvikler godt i grenen og har styr på lederbesætning 

e. Trop  11 medlemmer / der er godt trav i troppen 

f. Klan   3 medlemmer / et hjælper hold (én leder iblandt)  

2. Lederstatus;  

a. Aktuel situation 

i. Antal  11 ledere pt.  

ii. Grenfordeling  der er behov i familiespejd for 1-2 så der kan spares og dækkes ind ved 

forhindringer. Mini skal have 3-5 ledere og der ønskes SPEJDER evner og ikke ”bare” 

forældrehænder. Trine fra Stenlænderne kan ikke bruges som leder, idet hun er spejder i 

troppen. Fjordlandsgruppen kontaktes for evt. samarbejde ifm. Arrangementer i byen. 

Haffe, Akeela og Duo sørger for opslag til DDS facebook 

iii. Færdigheder m.v.  Der er mange evner der kan deles, men vi skal koordinere hvem der kan 

hvad. 

b. Udvikling 

i. Kursusønsker Alle må (skal) melde ind med ønsker til kurser og der opfordres til at 

deltage mindst 2. (onlinekurser undtaget) 

ii. Rød tråd i grene  Skal opstå vha årshjul og planlægning 

iii. Grenbudget  ligesom årshjul skal der til senere møde arbejdes på 

langsigtet plan, men der være noget absolut klart SENEST ved årsskiftet, så der kan meldes 

til bestyrelsen, hvad der ønskes på nyt budget for året ud og 2023+ Q1/Q2 2024 

3. Hytten / materialer 

a. Status fra arbejdsgruppen   der er plan om arbejdsdage i uge 42. ingen konkret 

udmelding om dato eller aktivitet 

i. Inde:  ingen planer, men forvirring om hvilke arealer der skal 

bruges til hvad. 

ii. Ude: rafter, hytter, ?? Rafterne fordeles i eksisterende raftestativer ved 

terrassen og på kanostativ på langs med træer nordvest for bålhytten. De overdækkede 

bord/bænkesæt skal flyttes – vi skal finde løsning! Fedtmule flytter det på hjørnet som står 

for tæt på hjertestien. 

b. Status fra GL 

i. Kommunen   vi skal indhente tilbud på det vi ønsker dækket fra fond. 2 

tilbud på samme, men ingen grænser ellers: ”bålhytte” i ”minigryden”, Fedtmule er 

ansvarlig 

ii. Fondssøgning   Friluftsrådet; der er søgt til mastesejl på én ansøgning og 

patruljetelte på én, jem&fix søges om sider til bålhytte og brændeskur. 

iii. Tilbud på overdækninger (ansøgnings deadline 1/11) 



c. Trailer   Reo har opgaven med salg af den gamle! Mary Poppins har muligvis en 

vi må få! 

4. Årshjul: 

a. Jubilæum  Forslag til bestyrelse: Lørdag d. 26. november fra 10-16 med fane 

gennem byen og ”fest” i hytten (endelig dato vedtages på bestyrelsesmøde) 

b. Ture / og økonomi 

i. Antal Polartur sidste weekend i januar på Guredam; Duo følger op. Ellers er 

der ikke enighed om hvilke turer der ønskes og med hvilket formål. Ej heller om der skal 

være gruppeture eller blot grenovernatninger. 

ii. Formål  

c. Arrangementer (formål, tovholder, økonomi, etc. ) 

i. Julefrokost Juleafslutning 14/12 fælles for gruppen, bestyrelsen spørges af Mary 

Poppins, Sol, Duo og Vaske 

ii. Juletræstænding 25/11 i byen, Sæl tager kontakt og Fedtmule rækker ud til 

Fjordlandsgruppen, Mary Poppins deltager 

iii. Nat i naturen planlægning udsættes 

iv. Sankt Hans Bestyrelsesarrangement 

v. Fastelavn Muligt at Trop laver stativ for kirken og gruppen ønsker at være med i 

samme arrangement 

vi. Spis en spejder 1. onsdag i maj 

vii. Aktiviteter for / med Skibby Aktive Fedtmule/Sæl følger op og melder tilbage 

viii. (hvad med Kirke Hyllinge)   

ix. ? 

 

Næste møde: torsdag d. 3. november 


