
Referat af divisionsledelsesmødet den 5. september 2017 
 

 

Deltagere: 

Anja, Per, Dorthe, Lars, Christian, Duus, Ole, Emma, Linette, Patrick, Helle. 

 

Afbud: 

Christina. 

 

Ordstyrer: 

Dorthe. 

 

Referent: 

Helle. 

 

1. Efterårets ture: 

Mikro/mini: Der er 4 grupper, som har sagt at de deltager. Turen er 

færdigplanlagt. 

 

Junior: De er pt. 2 grupper tilmeldt og der er 3 grupper som har sagt at de 

deltager. Der er planlægningsmøde på lørdag. 

 

Trop: Der var planlægningsmøde den 4. september, hvor 2 grupper deltog. 4 

grupper har sagt at de ikke deltager og 3 grupper at de deltager. Temaet 

indeholder håndværk og håndelag. 

 

Senior: Første efterårstur. Lave et indlæg på Facebook og de skal tilmelde sig 

gruppevis. Planlægningen er i fuld gang.  

 

Generelt om turene:  

Det er en god ide at grupperne laver en materialeliste, så de andre grupper kan 

se hvad de har liggende og hvad der er i divisionskælderen. 

 

Helle stopper på madholdet. Kontakt Dorthe, hvis du kender nogen. 

 

 

2. Korpset: 

Har inviteret til workshop ”Lederdøgnet” som er ”24 timers forkælelse af og 

fokus på lederne”. Det foregår den 29/9-1/10 2017.09.07 

 

 



3. Forkorpsrådsmøde/Korpsrådsmøde: 

Forkorpsrådsmøde er den 20/9 kl. 19-21, Bag Søndermarken nr. 20. 

 

Korpsrådsmødet er den 17.-19. november på Hotel Legoland. 

Der er indsendt 22 love- og beslutningsforslag. Der er et forslag fra DUF om at 

vi er et ungdomskorps og at det derfor bør være de unge, som tegner korpset. 

Korpsets hytter er også i fokus, hvilke hytter er rentable og hvad skal der ske 

fremadrettet. 

 

 

4. Reden:  

Arbejdsgruppen har været meget effektiv og de er lavet mange 

ting/aktiviteter. 

Vi har fået en forespørgsel fra Golfklubben om de må benytte toiletterne og om 

der kan indgås en aftale. Per er på sagen. 

 

 

5. Kalender:  

2017: 

10/11 Julefrokost for divisionsledelsen. Vi skal finde datoer til 2018 og  

 medbringe ideer til lederarrangement/hvervekampagne 

2018: 

17/4  Divisionsrådsmøde 

25.-27./5  Divisionsturnering 

 

 

10. Eventuelt: 

Emma foreslog at vi laver fælles leder PR/lederhvervning og/eller 

lederarrangement. Ideer medbringes til julefrokosten. 

 

Der er evaluering af Spejdernes Lejr: 

Bedre udmåling af lejerområder, de mindste grupper var hårdt ramt. 

Fordeling af transport- og materielomkostninger, så kassereren kan lave 

regnskab. 

 

Patrick informerede om Contra, som er et netværk for seniorer. Det koster kr. 

1.175 om året at være med og det inkluderer møder, sparring og uddannelse. 

 

Vi blev enige om, at når vi ikke se så tit, så er det en god ide at sende en kort 

mail ud, hvis der sker noget, som alle bør vide. 

  



 


