Referat grupperådsmøde d.23/04/2021
Fremmøde
Voksne: 30
Sonny Andersen bød velkommen og foreslog Per Raahauge som dirigent og Bo og Nynne
som referenter.
Per Raahauge konstaterede at grupperådsmødet var lovlig indvarslet.
a Valg af dirigent og referent
Per Raahauge blev valgt om dirigent
Bo Brøndum og Nynne Lammers blev enstemmigt valgt som referenter
Bestyrelsen foreslår:
Per Raahauge som dirigent
Arne Raaschou som referent - meldte afbud

b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Formandens beretning:
Spejderåret 2020
Det har været et meget begivenhedsrigt år for Ebbe Skjalmssøn. Vi har, delvist, rømmet
Liselund og flyttet det meste til Viggatorp,
Bestyrelsen har holdt 6 møder i løbet af året, nogle af disse som virtuelle, som følge af corona-situationen Disse møder har, foruden spejderarbejdet, drejet sig om økonomien,
samt situationen på Liselund/Viggatorp. Vi har stadig en del grej på Liselund, da det ikke
kan være på Viggatorp
Bo, Erik og jeg, har desuden brugt en del tid på møder med kommunen, for at diskutere
forholdende på Viggatorp, der jo stadig langt fra er i orden. Herfra skal der lyde en stor tak
til Bo, der har taget de fleste opgør med kommunen. Vi mangler stadig plads til opbevaring
af udstyr og kommunen har endnu ikke givet os tilladelse til at udvide på grunden. Vi har
ellers et fuldt færdigt projekt med at bygge en længe på bygningen, således at den bliver
U-formet. Kommunen har givet tilsagn om, at de vil opføre bygningen, hvis Ebbe Skjalmssøn sørger for et fundament, men der mangler stadig en byggetilladelse.
Vi har, ved hjælp af forældre opbakning, fået P-pladsen nogenlunde i orden, tak for det.
Den gamle P-plads kunne jo ikke klare den stærkt forøgede trafik og blev nærmest til en
mudderpøl. Der er også lidt mudret på grunden i forår/efterår sæsonen. Vi håber at få lavet/fundet det dræn, der burde være her, så vi kan optimere forholdene på græsplænen.
Spejderåret 2020 har desværre været plaget af mange aflyste arrangementer, løb og lejre,
grundet corona. Vi holdt sommerlejr på Viggatorp, da alle planlagte lejre blev aflyst. Vi håber, at alle havde en god oplevelse herude alligevel. Vi blev, derudover nødt til at aflyse
det årlige salg af lillebrorlodder, der var intet kræmmermarked, eller Ganløse by Night.
Dette efterlod os med et hul i økonomien, men heldigvis blev det muligt at søge om ”corona” tilskud hos DUF, hvis man kunne dokumentere et tab. Jeg ansøgte om kr. 25.000,-

for tab på Lillebrorlodder/Kræmmermarkedet og GBN og det fik vi. Vi har ligeledes modtaget kr. 10.000,- fra Lions Club i Ganløse, der ji har valgt at lukke sig selv.
Bestyrelsen har besluttet at købe for kr. 20.000,- anparter i Liselund, da vi ønsker at støtte
projektet, og håber det bliver til noget. Vi vil gerne have muligheden for at afholde småarrangementer i Ganløse, specielt i den mørke tid, da der kan være lang ud til Viggatorp på
mørke og frosne veje.
Juletræssalget gennemførte vi som normalt, en stor tak til Nynne og Sofie og deres fædre
for koordinering, samt til alle der tog en vagt og ikke mindst til dem der købte et træ.
Jeg vil, som de foregående år, gerne slutte af med at takke alle vore fantastiske ledere, for
det store arbejde, de lægger i at give vore spejdere nogle skønne oplevelser, også i dette
corona år, der har gjort det hele en smule vanskeligere.

Gruppeledelsen: Året startede med Bo som Gruppeleder, men heldigvis valgte lederne
Nynne (og Nynne sagde ja), til at indgå i en fælles gruppeledelse, således at vi nu har en
gruppeledelse der opfylder DDS ambitioner om at der altid er 2 personer i gruppeledelsen,
samt at der er diversitet i alder, køn og erfaring (bemærk at det er Nynne der er den
erfarne med 13 år i DDS, hvor Bo kun har været medlem i 8 år)

Nynne og Bo har fordelt det daglige arbejde således:
Nynne er koordinator for:
- Familiespejd, Mus, Bjørne og Klan, samt har dialogen med divisionen.
Bo er koordinator for:
-

Muler, Trop og Voksenspejd, samt har dialogen med kommunen og
BUS

Fælles Gruppearrangementer:

Gruppeweekend aflyst pga. Corona
Divisionsturnering aflyst pga. Corona
Salg af Lillebrorlodder aflyst pga. Corona
Sommerlejr i uge 28 blev afholdt på Viggatorp som delvis fælles lejr. Det
lykkedes med kort varsel at få gjort hytten klar (tak til arbejdsholdet) samt lederne
fik lavet en plan af da divisionen aflyste den fælles sommerlejr. Det var hårdt
arbejde for lederne, men meget bekræftende at det kan lade sig gøre. En vigtig
lært lektion er at næste gang vi holder en fælles gruppelejr, så er det vigtigt at
der er ledere/hjælpere nok til at der kan laves en særligt ”lejrteam” som kun har

til opgave at drive lejren/koordinere og ikke samtidig skal have ansvaret for en
masse spejdere.
Oprykning på Viggatorp efter sommerferien gik fint, men en smidig plan kunne
vi være ”sammen hver for sig” og afholde en fin oprykning.
Ganløse By Night aflyst pga. Corona
Divisionstræf aflyst pga. Corona
Juletræssalg gik godt, styret af juletræsudvalget med god hjælp – tak for det.

Familiespejd:
Ledelse i 2020-21: Chalotte og Susanne
Ledelse i 2021-22: Mangler!

Antal spejdere: Sidste år 12, Nu 14, Efter sommerferien 5

I juni 2020 informerede vi om opstart af familiespejder via sedler i børnehaver
og opslag på Facebook. Familiespejder grenen startede op i august 2020. På
de første opstartsmøder var vi omkring 17 spejdere i alderen 3-6 år med én
eller begge forældre. Nogle havde også søskende med. En enkelt spejder kom
med sine bedsteforældre. Efteråret gik med at finde en god struktur og form for
familiespejder møderne. Møder hver 3. søndag kl. 10-12 virkede til at passe fint
ind i børnefamilielivet og hen over efterår og vinter var der 12 familiespejdere
der blev indmeldt i gruppen. Vi fandt en struktur hvor det var vigtigt ikke at have
for mange planer og aktiviteter, da vi erfarede at det langt hen ad vejen er nok
for børnene at få lov til at lege og udforske naturen med hinanden. Børnene
blev hurtigt sultne, så der skulle sættes tid af tid madpakkespisning ved 11tiden. Vi har afprøvet en del aktiviteter forskellige steder i naturen omkring
Ganløse både på Viggatorp, i Røde Roses bålhytte, Ganløse Ore og Farum
Nyvang - herunder huleby/leg, maling af flag, natur-banko, kastanjedyr,
kravlenisse skattejagt, kram et træ mv. Vi har også gode erfaringer med at lave
mad over bål – herunder pandekager, snobrød, skumfiduser, æblemos og
kartoffel/brændenældesuppe. Det fungerede rigtig godt at uddelegere ansvaret
med båltænding, bålpasning og fx kaffebrygning til nogle af forældrene. Vi
startede og sluttede hvert møde med familiespejder sangen og legede ofte en
leg fx gemmeleg og ”alle mine kyllinger kom hjem” inden vi ryddede op i
fællesskab og sang af. Efter en lang Corona-pause startede vi møderne op igen
d. 21. marts med en gåtur til Myrestenen. Vi er nu 14 indmeldte familiespejdere
og alle familier virker engagerede i at fortsætte. I foråret har vi planer om at
komme ud og udforske de små dyr i søerne omkring Ganløse, lære lidt om

sanser og kroppen og en sommerafslutning i juni med bål-mad og huleleg. Efter
sommerferien er der 9 familiespejdere der rykker op til musene og 5 familier der
pt. gerne vil fortsætte i familiespejdergrenen.

Mus:
Ledelse i 2020-21: Nynne, Karoline, Max og Carsten
Ledelse i 2021-22: Chalotte og Susanne

Antal spejdere: Sidste 14 , Nu 14, Efter sommerferien 14

Musene startede sæsonen ud med en lille reminder om hvordan tørklædet nu
lige bliver bundet. Derefter gik efteråret med at de kom ud og gå off road med
kort og kompas og haft et hemmeligt møde som afspejlede tv-programmet
”stormester” hvor de skulle bruge deres kreative hjerner til at løse opgaverne.
Musene har også været igennem et forløb, som blev kaldt ”gnisten” hvor de har
lært at snitte spåner, lært om opbygning af bål og blevet fortrolig med en
tændstik. Hen mod vinteren trak vi lidt ind og lavede fine flagermuslygter og gik
en tur i mørket, samt lavede læder arbejde i form af lygte holdere eller
spejdernavne skilte. Derudover var vi så heldige at trop spejderne havde lavet
løb for musene hvor de blandet andet fik spillet bordfoldbold i menneske størrelse
og leget blindebuk. Vi sluttede 2020 af med en julehygge dag på Viggatorp, hvor
vi kom i rigtigt julehumør. 2021 har bud på Corona nedlunkning som for musenes
vedkommende betyder at de først lige er startet op. De skal i løbet af foråret
fokusere på at få indhentet nogle mærker, få basale spejderfærdigheder på plads
og blive klar til årets sommerlejr, derfor skal musene tage mærkerne ”God
kammerat” og ”Klar dig selv”. Året sommerlejr går i år til Nekselø spejdercenter,
sammen med Bjørnene og Mulerne.

Bjørne:
Ledelse i 2020-21: Thomas, Casper, Ann/Rolf, Nynne, Magne, Christian, Lærke
Ledelse i 2021-22: Nynne, Casper, Carsten, Karoline, Magne og Lærke

Antal spejdere: Sidste år 27, Nu 16, Efter sommerferien 17

Foråret 2020 startede op med lidt hygge med trangiamad og træning med knob
øvelser. Efter en skøn gruppeweekend i middelalderens tegn med prinsesse og
ring ridderturnering, lukkede vi ned for en kort forårspause.

I maj startede vi op i små grupper, hvilket viste sig at være super hyggeligt. Her
fik vi på skift været på badetur ved Buresø, øvet bål på Liselund og gik tur med
sang til vores nye hytte på Viggatorp. Inden sommerlejr fik vi øvet forskellige
koder til mærket kodehoved.

Diverse forårsarrangementer som Divisionsturnering, Stc. Georgs dag, Maj dag,
Spejd for en dag og Oak City Rally var aflyst.

Vi fik til gengæld stablet en gruppesommerlejr på benene på Viggatorp, hvor vi
svor pirat-ed, malede flag, hyggede med at bygge klatrebane, klatre i træer, gik
ture i skoven og farvede T-shirts. Afslutningsvis fik vi lavet en fin familiemiddag
og vist lejren frem.
Tusind tak til forældre for uundværlig hjælp på sommerlejren. Det var en sejt træk
for alle.

Inden oprykning nåede vi en tur ud at kigge på bistader og slynge honning. Det
faldt godt i tråd med vores smagsdommer mærke, hvor vi fik testet smagsløg og
testede kundskaber udi madlavning.

Vores seje tropsspejderhjælpere Frederik og Ronja, tog på spejderefterskole,
Lisbeth stoppede, og Sofie og Annette rykkede med op til Muler. Thomas fik dog
tilskud af nyt lederblod i form af Casper og Ann/Rolf. Nynne meldte sig også
under fanerne, så udover at være leder for musene tog hun også en tørn som
assistent ved bjørnene. Derudover er Lærke, Christian og Magne kommet til som
ny uundværlig hjælp fra troppen.

Efteråret 2020 startede med oprykning i slutningen af august og de nye bjørne
blev på deres første møde indlemmet rigtigt gennem bjørne-ceremonien.
De næste møder gik med at få erhvervet og generhvervet kniv- og sav-beviset.
Vi brugte et møde på menneskestratego og derefter et par møder på at øve os i
at mestre kunsten at tænde bål før vi tog fat på forløbet ‘En god gerning’. Det
sluttede vi af med nogle små teaterstykker hvor bjørnene viste nogle af deres
fortolkninger af gode gerninger. De næste møder gik med lagkageløb,
snigeøvelse og juleafslutning hvor vi bagte lidt julegodter.

2021 startede først i marts. Vi har indtil videre arbejdet med Stifinder og skal i
gang med raftebygger, førstehjælp samt teltslagning og andet forberedelse til
sommerlejren.

Muler:
Ledelse i 2020-21: Annette, Anja, Sofie, Susanne + tilkald Mette
Ledelse i 2021-22: Anja, Annette, Thomas, Ann/Rolf + tilkald Karoline, 2*Mette
og Susanne

Antal spejdere: Sidste år 18, Nu 22, Efter sommerferien 26

Foråret var præget af coronaaktiviteter som: Kæmpebordfodbold, træning i kano
og skovtur
Sommerlejren var på Viggatorp, hvor Mulerne både deltog i gruppens fælles
aktiviteter, men også var på 2 korte Hike, hver med 1 overnatning – en gang på
vandretur til Farum, og en gang på kanotur på Værebro Å.

Efteråret startede med lederskifte. Bo rykkede op til troppen, mens Sofie,
Susanne, Anja og Annette tog over for de resterende 4 andetårs-muler og de 18
nye muler. Vi lagde ud med nogle gode klassiske mærkeforløb for junior spredt
over efteråret. Bl.a. “Bygherre”, med fantasibyg til lejr - det kom der nogle gode
raftebyggerier ud af, som stadig står. Desuden fik vi taget øksemærke og startet
op på juniorførstehjælp. Vi fik også taget orienteringsløber mærket, bl.a. rundt i
Ganløse i mørket. Da Grendag blev aflyst af divisionen, tog vi på en dejlig
cykeltur ud i det blå med madpakker nord for Ganløse. Der blev kørt fint, og der
blev ventet på hinanden. I pausen blev der også fundet nogle gode cykelhop
bakker. Vi fik lagt en 15 km heik ind en weekend, hvor vi startede ud fra Ganløse
i silende regn med oppakning på ryggen til overnatning. Efter 5 km klarede det
op, og følgebilen holdt klar med saft og tog de rygsække, der var blevet for tunge.
Resten af turen gik i godt humør ud til Sillebroådal shelter, hvor vi overnattede.
Vi lukkede ned for spejder i december og holdt lang juleferie til 2. marts. Nu er vi
startet op med Juniorbålmærke, kode på skovtur efter kort og vi har haft Carsten
med til stor hjælp på vedligehold af værktøj. Karoline, Mette Kastberg og Mette
Jensen har stået klar til næsten hvert møde for at hjælpe til. Vi har været delt i
patruljer og efter årgange, så der har været brug for lidt ekstra vejledning til de
små grupper. Tusind tak for al hjælp og støtte! - også til de forældre, der har
været gode til at melde til og fra pga isolering, eller stået klar med cykelfølge til
de mørke aftenmøder eller kørt vores udstyr mens vi har travet. Vi kigger frem til
et travlt forår. Der venter forskellige traveture, på vandreweekend i Gribskov og
på en variant af Bornholm rundt. Vi skal øve lidt mere med bål og kompas inden
vi laver divisionsturnering i en online version på Viggatorp. Vi skal have aflagt
spejderløftet, øvet på en masse færdigheder til sommerlejr - bl.a. slå telte op,
kigge på patruljekasser, øve trangia og mere raftebyggeri. Der bliver også flettet
noget arbejde ind med “Den gode patrulje” og afsluttet førstehjælp for junior. Vi

skal nok også lufte sæbekassebilerne til en Ganløse version af Oak City løbet og
snige en kanotur ind… så masser af sejt spejd i vente. Der vil helt sikkert dukke
flere opgaver op i løbet af foråret, hvor vi vil sætte stor pris på selv den mindste
hjælp fra forældre - der bliver helt sikkert brug for jer, og vi er taknemmelige for
hver en hjælp, så vi kan lave nogle seje ture og spændende oplevelser for jeres
unger. Med spejderhilsener Hængemulerne Karoline, Sofie, Susanne, Anja,
Mette, Mette og Annette

Trop:
Ledelse i 2020-21: Bo + tilkald Mia og Katja
Ledelse i 2021-22: Bo, Frederik, Sofie, Philip + tilkald Mia og Katja

Antal spejdere: Sidste år 12, Nu 16, Efter sommerferien 18

I foråret 2020 var troppen lukket ned det meste af tiden pga. corona, dog nåede
vi at være sammen 3 gange, hvor vi lavede mad, både over bål og trangia. Hele
troppen var med på sommerlejren 2020 på Viggatorp. Her var vi i svømmehallen,
cyklede en masse, lavede batik og slog lejren op

Efter oprykningen bestod troppen kun af spejdere fra 6-7 klasse, så årets fokus
har gennemgående været at opbygge kompetencen til at kunne klare sig selv.
Derfor har der været afholdt flere patruljemøder hvor der kun har været leder til
stede til start af møderne, ligesom der har være Kolleuge i efteråret, men det
fokus at troppen skulle arbejde med planlægning og samarbejde (Komme i skole
og til fritidsinteresser, være udhvilet (dvs. ikke falde i søvn i skolen…), få lavet
noget mad, sørger for at der klar til de andre grenes møder m.m.) – derudover
har troppen været på cykeltur / shelterovernatning i Sillebro Å-dal, Påsketur til
Drejø (og gået øen rundt langs stranden + deltaget i affaldsoprydning lang
strande), Divisionskonkurrencen Ragnarok. Målet er fortsat at troppen efter
sommerferien har alle kompetencer til selv at kunne planlægge og tage på en tur
i nærområdet, med en overnatning, uden at der er ledere med.

Foråret står fortsat på at træne til at tage på ture, dvs. madlavning på bål/trangia,
ordne kærre, vandreture m.m.
Sommerlejren i år bliver en vandretur på ca. 100 km. med kærre, fra Viggatorp
til Nekselø, hvor vi mødes med resten af gruppen.

Ungeklan:
Ledelse i 2020-21: Tina

Ledelse i 2021-22: Lukkes og bliver del af klan

Antal spejdere: Sidste år 0, Nu 6, Efter sommerferien 0

Sommeren 2020 blev der lavet en ny Ungeklan.
Ungeklanen tog i slutningen af sommerlejren til Sejerø alene, for at blive rystet
mere sammen og forberede sig til et år med hovedparten af ungeklanen på
efterskole. Unge klanen består af 6 spejdere. Vi holdt kontakten, selvom alle er
hvert sit sted i livet. Vi har holdt 4 spejdermøder i alt. 3 med overnatning og en
dagstur. Vi har været i København for at løse mysterier, sovet i shelter, lavet
mad, lavet bål og sovet i spejderhytten på Viggatorp. Vi glæder os allesammen
til at rykke op til Klanen, og alle er stadig interesseret i at holde kontakten.

Klan:
Ledelse i 2020-21: Sofie
Ledelse i 2021-22: Sofie + 1

Antal spejdere: Sidste år 2, Nu 2, Efter sommerferien 8
Sofie deltog på klanen sommerlejr hvor de gik Isefjord rundt. Der har ellers været
meget stille, der er ikke blevet afholdt nogle da begge klanspejdere har haft travlt med
at være ledere i de mindre grene. Til gengæld stod de for at arrangere og koordinere
juletræssalget 2020.
Der er blevet sat dato for et møde hvor der skal planlægges opryknings- ritual og tur
for de nye klanspejdere som rykker op efter sommerferien 2021.

Voksenspejd:
Ledelse i 2020-21: Mikael
Ledelse i 2021-22: Mikael

Antal spejdere: Sidste år 0, Nu 11, Efter sommerferien 11.

Voksenspejd blev startet op efter sommerferien. Der har været afholdt nogle
enkelte arrangementer i grenen, hvor ideer mm. er blevet vendt i en behagelig

social atmosfære.
Der arbejdes på en plan som indeholder aktiviteter som understøtter gruppens
øvrige arbejde, f.eks. som aktiviteten for spejderne imens der er
grupperådsmøde.
Voksenspejd deltager også i lederkursus til juni.

Kommende fælles arrangementer:

Vi ser frem til flere arrangementer på tværs i gruppen

Rundt i Grib Skov
-

Det er i morgen hvor vi tager til Vandreweekend i Grib Skov. Vi har
spejdere ude og gå 5, 10, 30 og 50 km.
Arrangementet holdes hvert år, normalt over 2 dage så man også kan
gå 75 og 100 km… det ser vi frem til næste år.

Pinsemarchen (Bornholm Rundt)
-

-

Normalt er der Bornholm Rundt (fra Muler og op), men Bornholmerne
vil ikke så gerne have besøg i år, så de opfordrer til at vi afholder vores
egen march på 105 km. over 3 dage. Den er nu planlagt til at ligge på
Nordsjælland.
Der kan godt bruges 1-2 hjælpere mere med bil (opsætning af lejr, poster med frugt/mad/vand)

Spejd for en dag + Oak City 28-30 maj
-

Vi er i Ganløse – Liselund. De store sover i lejr d. 28.
Lørdag d. 29 er der ”Spejd for en dag” – hvor vi holder spejderaktiviteter på Liselund, alle er velkomne også dem som ikke er spejdere!!! Om
aftenen sover alle i telt i haven foran Liselund.
Søndag d. 30 er der ”Oak City Rally i Ganløse” – Vi skal kører 10 km.
i sæbekassebiler…

Sommerlejr i uge 26
-

Vi tager på gruppesommerlejr på Nekselø

Invitationer / priser varierer imellem grenene, da vi er der i varierende
antal dage.
Troppen går derover, så kommer først frem i slutningen af perioden
-

c. Fremlæggelse af regnskab og status for 2020 til godkendelse (vedlagt)

Vi har et overskud på 59.000 kr. pga. aflyste arrangementer og billig sommerlejr.
Der ud over har vi modtaget 10.000 kr. fra Lions og 25.000 kr. DUF.
VI ligger på et overskud på 457.000 kr.
Sidste år fik vi mandat til at bruge 100.000 til at bygge på Viggatorp primært fundament til
tilbygning, så vi får løst opbevaringsproblemerne.
Regnskabet blev vedtaget

d. Behandling af indkomne forslag
(Forslag sendes til bestyrelsesformanden inden 28 marts 2021)
Der var ingen forslag til behandling

e1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år (grundet corona situationen er denne desværre ikke færdigudarbejdet)
e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.
Udviklingsplan læst højt til grupperådsmødet og sendt ud med indkaldelsen.
e3. Vedtagelse af budget samt kontingent 2021 (vedlagt)
Kontingent forbliver det samme.
f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere

g1. Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen
Dennis Pihl (mikro/ museforældre) er valgt ind i bestyrelsen.
(2 år): På valg er:
Anja Bergholdt - trådt ud af bestyrelsen.

g2. Valg af unge til bestyrelsen (2 år):
Frederik Baumann er genvalgt.
Karoline Lohse er valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen indstiller:
Frederik Baumann
Karoline Lohse

g3. Valg af ledere til bestyrelsen (2 år)
Casper Manly (Mini / bjørneleder)
Bestyrelsen indstiller:
xxxx

g4. Evt. valg af suppleanter (1 år)
h. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år):
Sofie Hedegaard og Frederik Baumann deltager til årets Korpsrådsmøde i november
2021.
Bestyrelsen indstiller:
Sofie Hedegaard Andersen
Frederik Baumann

i.

Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år).
Dennis Pihl og Frederik Baumann har stemmeret til året divisionsrådsmøde 28/5
2021.
Carsten Lammers deltager også.
Bestyrelsen indstiller:
Forældrerepræsentant
Ung eller lederrepræsentant

j. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år):

Sten Andersen er genvalgt som revisor
Rune Jensen er genvalgt som revisor suppleant
Bestyrelsen indstiller:
Rune Jensen (1 år)
Steen Andersen (1 år)

k. Beretning fra større arrangementer

m. Eventuelt
Dialog med bus og kommunen ift. udlån af hytten, bestyrelsen laver udlåns plan.

Alice og Ida fra divisions bestyrelse deltog og kom med information fra divisionens side:
De fortalte om deres oversigt over arrangementer på ege divisionens hjemmeside.
Lederbegejstring lørdag 4 september.
Korpset hjemmeside vedtægter - online kurser
Divisionen har købt 2 storkanoer som er blevet godkendt og har været igennem en
flydetest og der vil blive afholdt sikkerhedskursus i divisionen d. 18/5. Den ene kano står
på en trailer og er transportabel hele tiden og den anden ligger i Frederikssund havn.
Kanoer 2 på trailer – to i Frederikssund havn –
Materialer man kan låne af divisionen, ud over kanoerne ligger resten af divisionen
udlånings materialer resten hos Ole Dalskov.
Sonny takkede forsamlingen og afsluttede mødet.

Dato:

Dirigent:
Per Raahauge

GBF:

Sonny Andersen

