
Erik Ejegod Spejdergruppe 
Ledermøde d. 07/02/2022 

 

Nyt fra divisionsledelsen 
Der er planlagt et naturformidlings forløb d. 30/4 kl. 10-20 for ledere i divisionen. 30 pladser er til rådighed. 
Der er en selvbetaling på 500 kr. 

Divisionen leder efter ny kvindelig divisionschef. Så hvis vi kender nogen gode kandidater, så er vi opfordret 
til at henvise dem. 

Konceptet ”Natureventyr” er en succes. Der findes en app man kan downloade hvor man kan gå på tur i 
naturen og samtidig lærer noget kultur. Der findes et mærke man kan tage også. 

Divisionen minder om at der er information omkring ”Økologi på bålet” som kan være et tema man kan 
tage op. 

Divisionen minder om at der er information omkring ”Skaldesafari” som kan være et tema man kan tage op. 

DDS er medlem af Friluftsrådet som har forsamling 8. marts. Vi opfordres til at finde en til at deltage og 
repræsenterer Erik Ejegod. Friluftsrådet forsøger at samle ønsker, behov, holdninger oa. omkring hvordan 
det naturlige rum kan benyttes bedst for alle. Hvordan tager vi højde for riddere, mountainbike og ønsket 
om urørt skov som man kan benytte sig af til friluftsakviteter. 

Der er måske et kursus i fundraising på vej. Grundet covid er der opstået/oprettet diverse puljer rundt 
omkring som man kan søge. Men man skal selvfølgelig vide lidt om hvordan man gør. 

Temadagen er flyttet til 8. juni. 

Der kommer invitationer og mere info omkring diverse kurser og invitationer som er nævnt her. 

 

Grenen rundt 
Mikro 
Har 23 spejdere, 3-5 ledere på et normalt spejdermøde 

Mini 
Har 22 spejdere, 2-4 ledere på et normal spejdermøde 

Ivan har meldt ud at han planlægger en pause til næste år som spejderleder. 

Junior 
Har 15-16 spejdere, men 8-10 møder op til møderne normalt 

Trop 
Har 15-16 spejdere. De har mistet et par stykker på det seneste, men det er meget normalt for ’ungerne’ i 
den alder at falde lidt af pga. nye interesser. 



Af arrangementer deltager de på ragnarok. De laver knive i øjeblikket. Det er en stor success. En hjælpende 
hånd modtages gerne. 

Klanen 
Har senest deltaget i alligatorløbet. De er blevet opfordret til at deltage i diverse kurser for at klæde dem 
på. 

Fastelavn 
Mikro holder fastelavn sammen med gruppen d. 28. februar. 

Juletur 
De næste par juleture er blevet booket: 

Juletur 2022 - 18-20/11, Kongelejren (Vig) 

Juletur 2023 – 8-10/12 Jomsborg 

Støtteforening 
Er endelig blevet opløst. Midlerne er overgået til gruppen. Der var et ønske om at vide om nogle af pengene 
var blevet øremærket til noget. Men det er ikke sket, selvom den mulighed findes. 

Hytteudvalget 
Der er blevet lavet et forslag til ny hytte. Tegnet op af Christian Seldorf.  

Ekstra bålhus er stadig på ønskelisten. Kan fungerer som midlertidigt materielrum under ombygning af 
hytten. 

Ekstra stor bålplads er på tegnebrættet. Det våde område, på højre hånd fra parkering til hytten er tænkt 
ind. Vi kan hæve området ved at modtage ren jord og samtidig få penge for det. 

Raftestativer er også drøftet som et ønske et sted på grunden. 

Sommerlejr 
Vi kommer til at lægge i ”Roskilde kommune” (lejren er opdelt i kommuner). Halvdelen af divisionen 
kommer dog til at lægge i ”Tåstrup kommune”. 

Vi har meddelt at vi kommer lidt rigeligt, så vi er sikker på at få lidt god plads. 

Der vil køre en togbane igennem ”Roskilde kommune” som kan bruges til transport. 

Der er en sø på lejren, men den er IKKE til badning. Da den er fyldt med skrammel. 

Deltager betaling er 2.250 kr. Men vi drøfter stadig et eventuelt tilskud. 

 

Oprydning / rengøring 
Der er generelt meget rodet i hytten og i vores forskellige rum. Det sker ikke i ond tro, men som en uheldig 
konsekvens af manglende planlægning. 

Der er forslag om at uddele eventuelle ansvarsområder til grenen, så hver gren ved hvor de skal sørge for at 
holde orden. 



Der er forslag om at huske at planlægge oprydning ind i programmet for ture or arrangementer, sådan at 
arrangementet ikke slutter brat når det officielle program slutter. 

 

Alt det rod gør det umuligt for Jens at gøre rent. 

Næste møde d. 7. marts 
- Ny hytte som hovedtema 

 

IT 
Mette og Simon får ikke mails. Nicolas kigger på det. 


