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DDS Erik Ejegod 
Referat af ledermøde mandag den 9. januar 2023 kl. 19.40, i Hytten (pavillonen)  

 

Deltagere: Rasmus, Jens E., Sune, Gitte, Jakob, Christian, Jon, Christina og Anders (ref.) 

 

Dagsorden: 

 

1. Sidste referat. 

Der er ikke udsendt noget referat fra leder-/ bestyrelsesdagen i november. (beklageligt) 

  

2. Grenene rundt. 

Mikro: har haft første møde d.d. (”Mørkemøde”, som efterhånden er blevet en tradition) 

Har ikke lige det nøjagtige tal for, hvor mange mikroer der er i øjeblikket, men der er vist ikke 
smuttet nogen hen over Jul og nytår. Tværtimod ”drysser” der løbende nye spejdere ind. 

 

Mini: 27 minispejdere. Én er stoppet siden sidst. Arbejder i patruljer, og har i øjeblikket 

Stjernemøder. Skal til Majdag i Skenkelsø mølle lørdag den 6. maj, med overnatning og 
efterfølgende Zoo-tur om søndagen (for EE-minier) Der er også plads til andre. Mikrolederne snakker 

lige sammen og vender tilbage. Minierne tager evt. på Oak City 4. juni. Er der flere der vil med? Der 
er masser af biler i skuret. 

 

Junior: Én spejder er stoppet, men tre nye på 13 år er starten. Juniorlederne er i tvivl om en spejder 

skal rykke alene op til trop? Spørgsmålet tages op på et senere ledermøde. Der spørges ind til, hvad 
spejderne skal kunne, når de rykker op i troppen. Det fremgår af planchen ”den røde tråd”, som 
hænger inde i hytten. 

 

Trop: Én ny spejder, men to er stoppet. I øjeblikket er der ca. 8 tropsspejdere i alt. Forsøger for 

tiden, at indrette ”pavillonen” til tropslokale, da det gamle lokale i hytten er skimmel- og 
vandskadet. Skal på kanotur på Skjern å til sommer. 

 

Klan: Ingen repræsentanter fra klanen til mødet. 

 

3. Diverse fra gruppelederen. 

A. Kalender 2023 er udsendt til alle (på mail den 6. dec. 2022) 

B. Grupperåd planlægges i øjeblikket. 
C. Fællesmøde for alle grenene: Fastelavn den. 19. februar kl. 14 til 15. Mikro køber tønder 

(og maler dem) og kroner. Mini står for forplejning og slik til tønderne. Junior laver 
stativer og hænger tønderne op på dagen. Rasmus er Toastmaster på dagen 
(indbydelse?) 

 

4. Hytten. 

Den del af hytten (værksted, tropslokale og klanlokale i den gamle hytte) der er ramt af vandskade 
og skimmelangreb, spærres af og ”forsegles”, så den ikke er tilgængelig. Rasmus snakker med 

forsikringsselskabet om evt. dækning. Anders snakker med Kommunen om Idræts- og 
Spejderfacilitetspuljen kan søges til nedrivningsformål. 

Punktet drøftes igen på næste ledermøde, eller hyttemøde. 

 

5. Kursuser i kommuneregi den 8. februar 2023 for alle ledere.  

Rasmus sender mail rundt med invitation. 
 

6. Klatretur. 

Rasmus (og Jens B. mf.?) er i gang med at arrangere en klatretur til Kullen, for alle ledere, 
klanspejdere og bestyrelse. Turen afholdes inden sommerferien. Der vil blive tilbudt et 

sikringskursus inden turen. Mere om dette på næste ledermøde. 
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7. Kyndelmisse i Slangerup Kirke den 2. februar 2023. 
Vi mødes ved kirken kl. 18.30, og står med fakler mens de øvrige gæster ankommer til kirken. Gitte 

sender invitation ud på mail til alle, og lægger op på hjemmesiden. 

 
 

8. Eventuelt. 
A. Christian har lavet jule-/nytårskort, som udsendes til tidligere ledere- og 

bestyrelsesmedlemmer, samt divisionsledelsen og øvrige venner af gruppen. Gitte 

administrerer en forsendelsesliste og hjælper Christian med udsendelsen. 
B. Afhentning af Juletræer. Arr. gik super godt og der blev hentet ca. 140 træer i 10 biler med 

trailer. Fra kl. 10 til 12.30 blev der indsamlet træer for 5.348,- kr. GODT GÅET. Der blev 
diskuteret gode ideer til udbredelse af arrangementet til næste år. Mon ikke der bliver 

nedsat et lille udvalg i god tid inden? 
C. Fællesmøde den 22. april 2023. Drøftes på et senere møde, men det bliver højest 

sandsynligt en grendag med fælles start, frokost og afslutning. 

D. Sune efterlyser en ”rød tråd”. Der henvises til den der allerede hænger i hytten. Skulle have 
været drøftet på leder-/bestyrelsesdagen, men punktet blev ikke nået. 

E. Sune foreslog, som pengegivende arrangement, at gruppen afholder en auktion over ting 
eller ydelser, som tilbydes ifbm. arrangementet. Måske kunne auktionen afholdes på 

oprykningsdagen i august. God idé som tages op på et senere ledermøde. 

F. Lederudfordringen: det er stadigvæk muligt at tilmelde sig (indtil den 1. feb.) Skynd Jer ind 
og tilmeld Jer – det bliver SÅ fedt. 

G. Jens E. spurgte ind til administrativ hjælp til Gruppelederen. Rasmus trækker på Gitte og 
Christian. 

H. Gitte foreslog, om vi skulle lave ”til- og frakort” som kunne sælges ifbm. næste Jul? Dette 
tages op på april-ledermødet. 

 

Mødet slut ca. 21.30 – tak for kage, og god ro og orden.  

Anders. 

 




