
Velkommen som leder 

i 1. Holte Gruppe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Denne håndbog indeholder praktisk information om gruppen, vores 

aktiviteter og hvad du kan forvente som leder.  

 

Læs den nu, gem den til senere brug – og spørg endelig, hvis der er 

noget du er i tvivl om. 

 

 

 

  



 

 
 

 

Kort om 1. Holte gruppe  
1. Holte Gruppe blev stiftet i 1923 og har holdt til på Havarthigården 

siden 1976. Gruppen hører under Det Danske Spejderkorps (DDS) og 

er en del af Mølleå Division. 

 

Hvad er en spejdergruppe? 

Grundideerne er formuleret i formål, spejderprincipperne og en 

spejdermetode, som man kan læse mere om på 

www.dds.dk/artikel/spejderideen. 

 

Gruppens opbygning 
Gruppens spejdere er fordelt i grene, som er aldersopdelte:  

 

Minispejdere  2.-3. klasse 

Juniorspejdere 4.-5. klasse 

Tropsspejdere 6.-9. klasse 

Klanspejdere 10. klasse og derefter 

 

Hver gren har en gruppe ledere, som i fællesskab er ansvarlige for at 

planlægge og gennemføre møder og lejre. Gruppen har desuden en 

række assistenter og hjælpere (typisk tidl. ledere) som giver en hånd 

med på tværs. 

 

Gruppelederne er grenledernes ledere og deres sparringspartnere. 

Gruppelederne sørger for rammerne, sikrer ledernes trivsel og 

udvikling, m.m. Som grenleder er gruppelederen din coach mere end 

din chef.  

 

Bestyrelsen har officielt det øverste ansvar i gruppen. Den består af 

forældre, ledere og unge spejdere (15-23 år), der vælges for to år ad 

gangen. Bestyrelsen og gruppelederne sætter sammen de 

overordnede rammer og visioner for gruppen med sigte på, at det 

skal være sjovt og givende at være leder i 1. Holte. 

 

 

  

http://www.dds.dk/artikel/spejderideen


 

 
 

 

Møder 
Grenmøder 

Grenlederne planlægger og afholder grenmøder fra slut august til juni 

måned, dog ikke i skoleferier. Mini-, junior- og tropsspejderne mødes 

én gang om ugen: 

Mini:  tirsdag 18.00-20.00 (slutter kl. 19.30 i vinterperioden) 

Junior:  mandag 18.00-20.00 

Trop: torsdag 18.30-20.30 

Klanen: hver anden onsdag fra 19.00-21.00 

Hertil kommer lejre, ture og arrangementer i weekender og på 

helligdage, som grenlederne også er ansvarlige for.  

 

Ledermøder 

Grenledere og evt. gruppeassistenter mødes hver anden måned med 

gruppelederne. Her diskuteres seneste og kommende arrangementer 

og hvordan det går i grenene. Desuden tales der om 

forbedringsprojekter eller andet, som hele ledergruppen er fælles om.  

 

Ledersamtaler 

En gang om året afholdes ledersamtaler, hvor gruppelederne taler 

med grenledelserne såvel samlet som enkeltvis for at kunne afdække 

trivsel, ønsker til kurser mv.  

 

Lederweekend 

Lederweekend afholdes en til to gange om året med et overordnet 

emne på programmet, som grenlederne kan være med til at 

definere. Derudover er det også en weekend, der bruges til hygge og 

samvær lederne imellem.  

 

Bestyrelsesmøder 

Bestyrelsen mødes 5 gange om året i september, november, januar, 

marts og maj. Her diskuteres både aktuelle og tilbagevendende 

emner, f.eks. økonomi, hytten, planlægning af arrangementer, m.m. 

Grenlederne er altid velkomne til bestyrelsesmøder. 

 

Leder-bestyrelsesdag 

I efteråret afholdes et arrangement for ledere og bestyrelse, hvor 

fokus kan være et emne eller tema, der handler om udvikling af 

gruppen. 



 

 
 

 

Økonomi 
Der er afsat et beløb til hver gren pr. år, som bruges til at købe 

materiale mv til spejdermøderne. Hvis du er i tvivl om, hvor mange 

penge, der er til rådighed, så kontakt gruppens bogholder.  

 

Hytten 
Vores hytte er et ombygget autoværksted. Udover værkstedet og 

entreen, som er indgangsrummene, indeholder den tre mindre rum 

(patruljerum), et køkken, et toilet og en stor opholdsstue. Fra stuen er 

der adgang via trappe i loftslemmen til loftet.  

 

Fra p-pladsen er der adgang til vores garage og bag hytten har vi 

udendørsareal med bålplads og bænke.  

 

Udover hytten råder vi over portnerboligen, der har adgang i porten 

ind til Havartigården. Her holder klanen til.  

 

Alt er lejet af Havarthigården og vi skal derfor overholde den 

husorden, der er aftalt med dem.  

 

Rengøring 

Efter grenmøder sørger ledere og spejdere for at hytten er ryddelig. 

Grej er sat på plads, overflader er aftørret, gulvene er fejet, osv. 

Udenfor er rafter sat på plads, bænkene ryddet og bålet slukket.  

 

Vores gulvvaskeordning går på tur mellem mini, junior og 

tropsspejdere og deres familien. Der bliver vasket gulve ca. hver 

anden uge.  

 

Herudover hjælper en række forældre med at vaske viskestykker, slå 

græs, købe toiletpapir, m.m.  

 

Traditioner i gruppen 
Vi har en række årligt tilbagevendende ture og gode traditioner, som 

gør det til noget helt særligt at være med i 1. Holte Gruppe. 

 

Oprykning:  Fælles oprykningsmøde for alle grene i august 

med udlevering af årsstjerner. Spejderne 

gennemgår nogle traditionsrige oprykningsritualer.  

 



 

 
 

 

Familieweekend:  I september tager hele gruppens spejdere og 

familier på familieweekend med et sjovt tema og 

god forplejning. God mulighed for at møde 

spejdere, forældre og lederne på tværs i gruppen.  

Juleture: Mini, junior og trop tager på hver sin juletur i enten 

november eller januar måned, kun ledere, 

spejdere og en masse julehygge. 

Klagedag: En af gruppens mere vanvittige traditioner. 25. 

december kl. 06.00 på toppen af Holtekollen er 

officielt det eneste tidspunkt på året, hvor lederne 

tager imod klager fra spejderne. Der sluttes af 

med morgenmad hos en af lederne. 

Gruppeaften:  Gruppens generalforsamling afholdes i februar, 

hvor ledelsen fortæller om året der gik og det der 

er på vej. Fællesspisning og -aktiviteter, samt 

filmhygge for børnene under den ”voksne” del.  

A-dag:  A’et står for Aktiviteter, Anderledes, Arbejde, 

Ansvar, (m.m). Her giver forældre, spejdere og 

ledere hytten en ordentlig omgang med pensler, 

hammer og gulvskrubbe. 

Lodsedler:  I løbet af foråret sælger mini, junior og 

tropsspejderne lodsedler for at tjene penge til 

gruppen. 

Sov Ude: Sammen med spejdergrupper i hele landet, holder 

1. Holte national Sov Ude dag. Arrangementet i 

foråret er for alle – spejdere eller ej og familier.  

Gruppegåtur:  En gang årligt vandrer gruppens spejdere, familier 

og ledere alt fra 10 km til 100 km i det smukke 

forårslandskab. 

Roskildevagt:  Sammen med 1. og 2. Birkerød tjener ledere og 

klanspejdere penge ved at organisere frivillige 

arbejdere på Roskilde festival. Overskuddet 

fordeles mellem grupperne og benyttes til fælles 

leder-/klanture. 

Sommerlejr:  Alle grene tager på sommerlejr i slut juli/start 

august. Nogle år er grenene alene, andre er vi 

afsted som gruppe. Hvert 5. år deltager gruppen 

på Spejdernes Lejr sammen med 35.000 andre 

spejdere. Troppens sommerlejr går hvert 4. år til 

udlandet.  



 

 
 

 

Praktik når du skal være leder 
Indmeldelse 

Ledere og assistenter skal være medlemmer af DDS. Indmeldelse 

foregår gennem medlemssystemet, Medlemsservice.  

 

Her opbevares alle dine persondata på et stamkort og du skal bruge 

dit login til både at tilmelde dig arrangementer og kurser, samt til at 

finde kontaktinfo på dine spejdere og deres pårørende.  

 

Bemærk: Når man er indmeldt forbliver man medlem indtil man selv 

melder sig ud. Udmeldelse SKAL ske via mail til den 

medlemsansvarlige på medlem@1holte.dk.  

 

Børneattest 

Ledere og assistenter skal altid have en godkendt børneattest. Denne 

indhentes gennem korpset og skal fornys hver 2. år.  

 

Gruppens medlemsansvarlige starter processen, når du bliver leder 

første gang og Medlemsservice vil herefter sørge for at starte 

fornyelsesprocessen.  

 

Uniform 

Korrekt uniform består af blå uniformsjakke med påsyet 

divisionsmærke, grønt tørklæde og evt. bælte (mange ledere vælger 

bæltet fra). Tørklædet udleveres af gruppen. Uniformen får du også, 

hvis ikke du allerede har en.  

 

Afhængig af situation og vejr kan man også bære t-shirts, softshells og 

sweatshirts med 1. Holtes logoer. Disse kan købes gennem vores 

trøjeansvarlige. 

 

Personligt udstyr 

Spejderliv er friluftsliv. Derfor er det vigtigt at have fornuftigt tøj på til at 

være udenfor. Regntøj, gummistøvler og varmt tøj er et must. Solide 

bukser samt gode vandrestøvler er en fordel. 

 

Til lejre har du brug for en god rygsæk, liggeunderlag, varm sovepose, 

evt. lagenpose, pandelampe og spisegrej.  

 

Udstyr kan bl.a. købes i Spejder Sport, hvor du kan få 10 % rabat, hvis 

du er oprettet i butikkens kundeklub som spejder. Dette kan gøres på  

mailto:medlem@1holte.dk


 

 
 

 

www.spejdersport.dk eller ved henvendelse i en af butikkerne. DDS 

ejer Spejder Sport og man støtter spejderlivet ved at handle her. 

 

Praktik mens du er leder 
Kommunikation 

Kommunikationskanaler 

www.1holte.dk - Hjemmesiden indeholder en masse ”statisk” 

information, dvs. generel information om indmeldelse, kontingent, 

kontaktinfo, etc. Det er også her man tilmelder sig arrangementer.  

 

https://www.facebook.com/1holte - Facebooksiden er et billede 

udadtil af vores aktiviteter. Her lægges billeder fra møder, lejre eller 

arrangementer, så interesserede både i og udenfor gruppen kan 

følge med.   

 

www.medlem.dds.dk – Medlemsservice er medlemssystemet, hvor du 

finder al kontaktinfo på dine spejdere, samt personfølsomme data om 

f.eks. allergier, m.m. Fra medlemsservice kan der sendes mails direkte 

til spejderne og deres pårørende. 

 

@tuligram_ - (Tuli)klanen lægger af og til billeder op fra deres 

aktiviteter.  

 

Snapchat – Tropslederne benytter snapchat til at kommunikere 

direkte med spejderne, bl.a. for at høre, hvem der kommer til møder. 

 

Forældrekommunikation 

Som grenleder er du forældrenes indgang til gruppen. De kan 

kontakte jer på mailadresse xx@1holte.dk, som videresender til jeres 

private mailadresser eller på de tlf.nr. der er opgivet på hjemmesiden.  

 

Forældre skal gerne ”fodres” med oplysninger i god tid - f.eks. om 

dato for ture, lejre, forældremøde, hvis der er særlig information vedr. 

et møde mv. Det er en stor hjælp for planlægningen i familien. 

 

I september afholder lederne forældremøder i hver gren, hvor lederne 

præsenterer sig og der introduceres til, hvordan det er at være såvel 

spejder som forælder i grenen. Der findes skabelon til mødet på 

fællesdrevet på Google.  

 

 

 

http://www.spejdersport.dk/
http://www.1holte.dk/
https://www.facebook.com/1holte
http://www.medlem.dds.dk/
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Arrangementer (oprettelse) 

Når en gren afholder et arrangement sørger grenlederne selv for at 

oprette tilmeldingen fra Medlemsservice. Hvis et arrangement er for 

hele gruppen er det typisk arrangørteamet, der opretter tilmeldingen.  

 

Et arrangement oprettes i fanen Arrangementer i MS. Man kan både 

oprette et nyt eller kopiere et fra tidligere. På arrangementer kan man 

knytte forskellige typer spørgsmål, så man har oplysningerne om de 

tilmeldte let tilgængelige. Spørgsmålene kan desuden opsættes så 

den endelige pris afhænger af de valg man træffer. 

 

Bemærk: Et arrangement bør altid opsættes med hak i “Kræver 

login”. Det forhindrer at spejderen ved et uheld kan tilmelde sig flere 

gange og giver samtidig en række fordele ift. udsendelse af mails, 

adgang til kontaktoplysninger, etc.  

 

Du kan finde hjælp til oprettelse af arrangementer i denne vejledning 

- eller spørg din grenkollega eller den medlemsansvarlige. 

 

Hvis et arrangement ikke kræver tilmelding kan det oprettes i 

kalenderen. Dette gøres også fra fanen Arrangementer, her skal du 

blot vælge Kalender i venstre spalte.  

 

Uddannelse 

Du skal have mulighed for at udvikle dig som leder i 1. Holte og ud 

over “learning by doing” og sparring med ældre ledere, er der også 

mange tilgængelige kurser i DDS-regi, som du opfordres til at tage på. 

Du aftaler nærmere med gruppelederne. 

 

Økonomi 

Kontingent 

Som leder eller assistent betaler du 75,- kr. årligt i kontingent. Vi skal 

opkræve beløbet, for at kunne få del i tipsmidler. Kontingentet  

 

refunderes dog, da vi mener det skal være omkostningsfrit at være 

leder i gruppen.  

 

Arrangementsgebyrer 

Når du deltager som leder på lejre, ture, m.m. betaler du ikke 

deltagergebyr. Når du skal tilmelde dig i Medlemsservice skal du 

være logget ind, således at du kan sætte hak i feltet Brug lederpris. 

  

https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2019/02/Arrangementsha%CC%8Andtering-i-Medlemsservice-grupper-mv.-ver-2.5.pdf


 

 
 

 

Udlæg/godtgørelse 

Ved større arrangementer med store udskrivninger er det en god idé 

at kontakte vores bogholder, så kan hun enten betale direkte eller du 

kan få udbetalt et rådighedsbeløb. F.eks. hytteleje; indkøb af mad til 

en lejr 

  

Hvis du lægger ud for gruppen, f.eks. ved indkøb til møder eller lejre 

skal du sørge for at få kvittering for det købte. Du kan indberette 

udlæg på to måde. 

1) ved at logge ind på Medlemsservice og følge instruksen:  Sådan-

indberettes-et-udlæg-i-Medlemsservice-1.4.0.pdf 

2) du kan sende billede af kvitteringen samt kontonummer til vores 

bogholder på penge@1holte.dk. 

 

Politikker 

1.Holte følger DDS’ politikker vedrørende rygning, alkohol og samvær. 

De kan alle søges frem på DDS’ hjemmeside og bør læses. 

Overordnet arbejder DDS for at 

 

- Ingen spejdere skal se andre spejdere, ledere eller familier 

ryge under spejderaktiviteter. 

- unge og voksne har et ansvarligt forhold til alkohol.  

- alle relationer på tværs mellem børn, unge og  

voksne er gode og respektfulde som et fundament for trivsel, 

tryghed og godt samvær i alle spejderaktiviteter. 

 

GDPR 

GDPR  - eller persondataforordningen - er den lovgivning der handler 

om håndtering og beskyttelse af personoplysninger. Da vi indsamler 

oplysninger om vores spejdere og pårørende skal vi også efterleve 

den. Især følsomme oplysninger om f.eks. helbred skal beskyttes. 

 

De fleste oplysninger opbevares og tilgås i Medlemsservice, som 

gennem funktioner sørger for at lederne kun har adgang til relevante 

persondata. Det du har adgang til skal du behandle med omtanke 

og ikke videregive til uvedkommende. Hvis du trækker data ud - f.eks. 

printer en kontaktliste til en lejr - skal du sørge for at slette/smide ud 

bagefter.  

 

GDPR gælder også for billeder. Når man er indmeldt i DDS giver man 

automatisk samtykke til at vi bruger aktivitetsbilleder af spejderen på 

f.eks. hjemmeside og facebook. Derudover kan hver enkelt give lov til,  

https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%A5dan-indberettes-et-udl%C3%A6g-i-Medlemsservice-1.4.0.pdf
https://medlemsservice.nu/wp-content/uploads/2020/05/S%C3%A5dan-indberettes-et-udl%C3%A6g-i-Medlemsservice-1.4.0.pdf
mailto:penge@1holte.dk


 

 
 

 

at vi må benytte portrætbilleder. Det fremgår af stamkortet i MS 

og det skal du tjekke, hvis du vil dele billeder af spejderne. 

 

● Aktivitetsbilleder må altid benyttes, dog skal man tænke over 

om billedet kan opfattes krænkende eller gøre nogen flove. 

Et aktivitetsbillede viser en situation, hvor spejderne er i gang 

med noget, også selvom en eller flere kigger i kameraet.  

● Portrætbilleder må kun offentliggøres hvis den/dem på 

billedet har givet samtykke til det. Et portrætbillede viser en 

eller flere personer, som tydeligt er stillet op for billedets skyld. 

Et holdbillede er derfor også et portrætbillede.  

 

Er du i tvivl om et billede må benyttes så kontakt medlem@1holte.dk - 

eller lad være med at offentliggøre det.  

 

Forsikring 
DDS har en fælles ulykkesforsikring, der i begrænset omfang dækker 

spejderen, hvis uheldet skulle være ude. Læs mere om forsikringer på 

www.1holte.dk.  

 

Udstyr, grej, materiel 
1.Holte har kanoer og en trailer, som såvel spejdere som deres familier 

kan låne. På 1.Holtes hjemmeside man læse hvordan. 

Hvis du som leder gerne vil låne gruppens grej i forbindelse med en 

spejderaktivitet, som ikke vedrører din gren, så kontakt den 

grejansvarlige. 
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Vigtige kontaktpersoner 
 

Bestyrelsesformand: formand@1holte.dk 

- kontaktes, hvis der er noget, du gerne vil have på 

bestyrelsesmøde 

 

Gruppeledere: gl@1holte.dk   

- dit bagland, som du kan spørge om alt 

 

Bogholder: penge@1holte.dk 

- ved, hvor mange penge, I som ledere har til rådighed til at 

lave spejdermøder for, refunderer dine udlæg. 

 

Medlemsansvarlig: medlem@1holte.dk 

- ved næsten alt om Medlemsservice og sørger for alt det 

administrative (ind-/udmeldelser, børneattester, hjælp til 

arrangementer m.m.) samt ansvarlig for 1. Holte mails og 

GDPR-spørgsmål.  

 

Grejansvarlig/trøjeansvarlig: grej@1holte.dk 

- som du aftaler lån af grej med udenfor grenmøderne 

- og taler med om trøjebestilling med 1. Holte logo 

 

Kano- og traileransvarlig: kano@1holte.dk,  

- som du aftaler lån af kano og trailer med. 

 

 

Tak fordi du vil være en del af 1. Holte gruppe ☺ 

 

 

Spejderhilsner 

Gruppeledere Mikkel og Josefine og  

formand Rikke 
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TAK fordi du er leder i 1. Holte - vi sætter meget stor pris på din 

indsats. 
 

 

 

 
 


