Referat GL-møde
Dato:
Sted:
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Ikke tilstede:

13. september 2018
1. Lillerød
Bellis (BG), Lars (PA), Kegle (SM), Pia (1L), Heidi (1L), Kamilla (PL), Rasmus (CN), Henrik
(SV), Lene (1B), Fred (BF/DC), Simone (2B)
Niels (BR)

Inden mødet går i gang tager vi en kort diskussion vedr. de udfordringer vi hver især har med Medlemsservice
og Gruppeweb 2.0. Der er en del frustrationer med begge dele. Også et ønske om at divisionen sætter fokus på
dette. Udmeldingen om at det gamle gruppeweb skal lukkes ned ved udgangen af året bliver mødt med
hovedrysten, da der ikke endnu er præsenteret en løsning til f.eks. Råbjerg-hytten eller Ravnsholt Division.
Der er på nuværende tidspunkt kun en løsning for grupperne.

Fred beretter at Henriette er stoppet og at divisionsledelsen fortsætter men med fokus på rekruttering. Marie
Louise tager også snart en pause fordi hun står til at blive mor.


Der har været en del lederrokader siden marts, men det ser ud til at tingene er faldet på plads nu. Der har
været afholdt sommerlejre i grenene. Efter oprykning er der en stor trop (17 spejdere). Til Aktiv Fritid var
Palnatoke sammen med Blackfoot og 1. Lillerød tilstede i gågaden fra Allerød.

I den første uge efter sommerferien blev der afholdt en gruppeweekend på Egemose Centret, med
oprykningsceremoni. Der er 118 medlemmer. Gruppen skal på udkig efter en ny kasserer. De små grene har
ikke været på sommerlejr. Dette håber Kegle at kunne rette op på.

Gruppen har lige afholdt gruppeturen. Der er konstateret at Colleruphus kan bestilles meget langt tid i
forvejen. Der var lidt uklarhed i ledergruppen som resulterede i at tropsstaben ikke var tilstede til
gruppeturen. Der er 25 spejdere i troppen, 27 juniorer og cirka 30 minier. Troppen har afholdt sommerlejr i
Irland.

Gruppen har oplevet en nedgang i antallet af medlemmer. Der er en god ledergruppe. Mange klanspejdere har
taget en lederjob. Der ledes efter en ekstra GL. Der er afholdt gruppe-sommerlejr i Kalundborg hvor der står
en flot hytte (Saltnæs). Gruppen skal også på udkig efter en ny formand og en ny kasserer.

Gruppen er nu oppe på 235 spejdere (!). Der er over 40 spejdere i alle grene, undtagen i klan som har 21
medlemmer. Der er også 32 spejderledere. Gruppen har købt nye jakker til alle ledere og har broderet
gruppenavn på dem. Gruppen har afholdt en gruppeweekend på Gillastig med 149 deltagere.
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Det går godt med cirka 50 spejdere og en stærk ledergruppe som gør meget ud af at være sammen, med f.eks.
fællesspisning. Bestyrelsen fungerer godt, selvom den styres af gruppelederen. Der er kommet midler fra
Friluftsrådet som bruges til at vedligeholde og bygge for. Næste år fejrer gruppen 70 års jubilæum. Hvordan
det skal markeres vides ikke endnu.

Gruppen har været på sommerlejr til Sverige. Der er startet et vedligeholdelses projekt til hytten som skal
resultere i et nyt og større køkken. På lederfronten er alt OK, også efter lidt udskiftning.

I forhold til gruppens størrelse er der en meget stor trop med 17 medlemmer. Der er også mange juniorer, men
der savnes mini’er. Lederbemændingen har været en udfordring men alt er faldet på plads.

Gruppen skal have en ny nabo. Noget som kræver en dialog med Furesø kommune. Livet i gruppen er stabil

Der er fuld fart over projekter på den store grund. Et shelter er kommet på plads. På sigt kommer der en
bålhytte, et shelter mere og en masse beplantning. Grupperne i divisionen er nysgerrig om de kan bruge
faciliteterne. Fred meddeler at gruppen vil som udgangspunkt gerne have spejderaktivitet på området og
specielt for vennerne i Ravnsholt Division vil der blive fundet en god løsning for alle parter.
Gruppen kører med et stabilt medlemsantal. I de kommende år vil der være en markant befolkningstilvækst i
Blovstrød, og gruppen regner med at kunne vokse til cirka 140-150.

Det er småt med tilmeldinger til GL/BE aften den 10. oktober. Vi er enige om at det er en god idé at sende en
påmindelse til gruppelederne og bestyrelsesmedlemmer.

Fred informerer om at tilmeldingen til KRM2018 er åbent. Der vil være et stort fokus på korpset kommende
udviklingsplan som skal afløse Spejd2020. Netop fordi der vil være fokus på udvikling vil årets korpsrådsmøde
være ekstra interessant for senior-spejderne. Der skal reklameres lidt for dette.
Der bemærkes at prisen for deltagelse er højt.
Der er planlagt et for-korpsrådsmøde den 8. november. Det bliver afholdt i Birkerød Bibliotek.

De nye mærker ligger snart klar i Spejder Sport. Grupperne vil modtage materiale til hytten. Mærkerne har
forskellige farver, alt efter hvilken gren er målgruppe for dem.
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Divisionsledelsen kommer til at bruge tid på at finde ud af hvordan men i Øresunds Division afholder
novemberdag. Dette er et divisionsarrangement i løbet af efteråret. Generelt er grupperne positive overfor
sådan et arrangement. Det må ikke koste mange leder resurser til planlægningen. Modellen om at f.eks. alle
grupper ”medbringer” en enkel aktivitet hver lyder overkommelig.
Mens vi drøfter planen bliver der givet udtryk for at november muligvis ikke er den bedste måned men at der
måske kan kigges på januar eller februar. Det kunne også være en idé at lave det som et alternativ til DiviJazz
hvor der er spejder-aktivitet om dagen og lederfest om aftenen.


Lene (1B) spørger ind til om der er erfaringer med rengøring i hytten. Birkegruppen meddeler at de har haft
uheldige oplevelser med firmaer som virkede meget ustabile. Palnatoke har rengøring hver 14. dag som kører
fint, selvom det ser ud til at der har været en pause henover sommeren. Blackfoot har lavet en aftale med
deres klanspejdere om rengøring mod betaling cirka en gang om måneden. Stavnsholt Vikingerne har ansat en
person, som så er lønnet. Gruppen får refusion fra kommunen hertil.

Lars (PA) spørger ind til GDPR. Kan grupperne læne sig op af divisionen eller af DDS. Rasmus (CN) har et
indgående kendskab og kommer med flere forslag.

Der er bred enighed om at beslutningen om at flytte spejdermuseet ud fra Holmen ikke er opfattet positiv. Det
er selve beslutning, men i særdeleshed den korte frist som er givet til museet som møder kritik.

Korpsledelsen har nu meldt ud hvilke af korpsets ejendomme skal på sigt blive til såkaldte fyrtårne. En af dem
er Colleruphus lige i nærheden af os. Det er uklart hvad der kommer til at ske med Colleruphus. Hvad vil det
sige at være fyrtårn? Vil det blive dyrere/sværere at kunne leje hytten i fremtiden? Vi er nysgerrige. Også
hvordan det kommer til at gå med de hytter som skal selvstændiggøres.

Rasmus (CN) viser at han har mulighed at rette stamdata på medlemmer uden for han egen enhed. Dette skal
rapporteres omgående da det er helt uacceptabelt.

