Gruppeledermøde, Steen Blicher Divisionen
Torsdag den 22. oktober 2020, kl. 19.30 på Poulholm

Deltagere: Per (Thorning), Dorthe (Baunehøj), Steffen + Marianne (Rødkær),
Lisbeth (Birke), Morten (Karup), René (Skive) og Bodil + Louise (Waingunga)
Herudover fra divisionen: Henning, Rikke og Lene (referent)

REFERAT
1. Velkomst – hvad skal vi drøfte i dag?
Korpsrådsmøde – og nye vedtægtsforslag.

2. Hvordan går det i grupperne – bordet rundt
Thorning: Lille medlemstilgang. Det går ok trods corona dog anderledes juletræssalg.
Baunehøj: Tilgang i alle grenen – ca. 70 medlemmer. Har fået tre nye shelters. Bålhus på
vej.
Birke: Pt. under 50 i gruppen så alle kan samles som vanligt om tirsdagen. Fire ledere.
Rødkær: Ramt på ledere ift. corona, men satser på en juletur for hele gruppen om muligt.
For første gang venteliste i minigren og gruppen har i denne sæson droppet 3. års junior.
Pt. lille juniorgren, men stor trop.
Karup: Medlems-status quo. Ledermangel ift. trop. Julearrangement er coronaramt. Nået
til ventelistesituation i mikrogren pga. ledermangel.
Åbent spørgsmål til afklaring: Kan man, hvis man som gruppe gerne vil, evt. låne ledere i
andre grupper, når møderne ligger på forskellige dage? (Det var der en kort, positiv
drøftelse af. Mulighed for videndeling på tværs af grupper – så længe man ikke gør det for
at rekruttere andres ledere. Skal kommunikeres åbent.)
Skive: Har de seneste uger været ramt af lokal karantæne i Skive, men må åbne igen fra
uge 43. Har aflyst gruppetur i november og laver grenture i stedet. Tilgang til mikro og
junior. Har 20+ tropsspejdere, men har rykket de ældste spejdere op til klan. Udfordring
med juniortilgang af en del udfordrede børn. God drøftelse i gruppen ift. smertegrænse.
Ved opstart tager juniorleder samtale med forældre, og hvis børn har særlige behov, bliver
der møde med forældre og inkl. gruppeledelse. Ønsker ikke skuffe børn, der er startet og
må stoppe igen, fordi det ikke er muligt at rumme. Dialog med kommunen, der gerne
henviser til spejder. Ok ledersituation fraset mikro, der mangler.
Waingunga : Der er tilgang ikke kun af spejdere, men også af ledere. Flere unge ledere fx
hjemvendt fra efterskole – og fire tilflyttere udefra der har fundet gruppen på
hjemmesiden. Tung overvægt af drenge i minigrenen, lige nu så mange mini, at gruppen
ikke kan tage flere ind ift. forsamlingsforbud. Tilgang af trop og junior. Fælles gruppemøde
aflyst i efteråret, men der er ture i grene. Kigger på fundraising til udendørsfaciliteter, der er
brug for ift. corona, men også til andre aktiviteter fremadrettet corona eller ej. Fokus på
ledermøder – også sociale med spisning for ledersammenhold på tværs af grene.

3. Korpsrådsmøde 2020
Vedtægtsændringer på dagsordenen til KRM vækker bekymring. I 2017 blev det besluttet,
at man i 2020 skulle være klar med ændrede vedtægter. Har der været godt nok tid til at
drøfte så væsentlige ændringer? Mail til alle gruppeledere i DDS. Kan man gå sammen om
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at komme med forslag til vedtægtsændringer?
Vedtægtsændringer fra DDS blev drøftet af GL’erne.
Udfordring ved nye vedtægter er bl.a.: Gruppeledere skal udpeges af bestyrelsen og har
ikke stemmeret eller mødepligt til bestyrelsesmøder.
Vedtægtsændringer skal drøftes på forkorpsrådsmøde den 29. oktober 2020, hvor der også
er besøg af Mathias Bjerg fra korpsledelsen.
I tilfælde af, at der kommer stramninger på forsamlingsforbuddet, er der forslag fra GLkredsen om, at FKRM holdes på video. Det giver også mulighed for, at flere end de
stemmeberettigede fra grupperne kan deltage på FKRM og lytte med. Hver gruppe, der er
med på video til FKRM, kan vælge en talsperson, hvis gruppen skal til orde på mødet.
Beslutning om evt. ændring af afholdelse af FKRM vil gå fra divisionen via GL’erne.
DC orienterede om, at KRM for bl.a. Steen Blicher Divisionen holdes i Vium-Hvam Kultur &
Multihus, Vilhelm Skyttes Vej 30, Kjellerup. KRM er søndag den 15. november fra kl. 8.30.

4. Møde/tema/netværksaften for bestyrelser og GL
Et møde for bestyrelsesformænd og gruppeledere blev drøftet. Det blev besluttet at
forsøge at få et møde i marts/april 2021 om muligt. Det skal være et samarbejds/netværksmøde for GL’ere og bestyrelsesformænd. Det vil være oplagt med en ordstyrer i
form af en ressourceperson fx fra korpset.
Der var enighed om, at der for nuværende ikke er behov for et udviklingsmøde med
ekstern konsulent. Det evt. behov kan drøftes på et netværksmøde.

5. Kommunikation mellem division og GL/grupper
Kommunikationen mellem divisionen og grupperne blev drøftet. Der er et ønske fra
divisionsledelsen om at kunne udvise mest mulig åbenhed ift. information om det, der
foregår og drøftes i divisionen. Det skal dog være uden af skulle ”spamme” menige ledere
med mails.
Det blev aftalt, at:
o dagsordner og referater bliver lagt på divisionens lederside på Facebook og gøres
tilgængelige på divisionens hjemmeside.
o Referater fra GL-møder i divisionen lægges også ud, når referat er godkendt med
kort deadline fra GL.
o Divisionen bestræber sig på at få divisionens hjemmeside mere opdateret.
o Der kan være behov for at kigge på medlemmer af Facebook-grupperne. Er det
den relevante målgruppe? (Er de tidligere ledere slettet og nye koblet på?) Der
laves et opslag om dette på FB.
o Der skal laves gensidige links ml. divisionens hjemmeside og Facebook-sider.
o Divisionens grene opfordres til at lægge referater eller andet relevant materiale ud
på divisionens hjemmeside, så det ligger centralt.
Lene Christensen fra divisionsledelsen er webmaster.
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6. Divisionsledelsens opfølgninger fra GL-mødet:
o Temaaften. Hvordan skaber vi nye ledere? Rekruttering og
indslusning. (Deltidsledere?) Savner materiale fra DDS ift. lederrekruttering.
En del af udviklingsplanen fra korpset.
Kan man få et oplæg fra DDS til gruppeledermøde i divisionen.
o
o
o

Tage hånd om de aftalte kommunikationsopgaver.
Planlægge møde i marts/april for GL’ere og bestyrelsesformænd.
Sikre kommunikation af evt. ændringer af afholdelse af FKRM den 29. oktober.

7. Eventuelt
Intet

