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Dag: Tirsdag den 29. marts kl. 18.15 

(vi kører fra Hasle torv 17.45) 

Sted: Hammel (v. Anni) 

 
   

1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Anni 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 20.01.2011) 

Intet 
 
3. Post 
Ingen post 
 
4. Siden sidst 
4.1 Divisionsledelsesstævne 
Det er begyndt at koste 375,- per mand. 
Vi synes det er dyrt, hvis vi skal mange af sted. 
Vi må tage op til overvejelse om hvor meget vi skal deltage. 
Kir spørger Kamilla om det bliver ved med at koste og at vi synes det har en uheldig konsekvens. 
 
Simon deltog i workshop med Joan om opstart af nye grupper. 
Korpset vil gerne hjælpe, både med konsulent og 10.000,- 
 
Kir deltog i workshop med Lily, om gruppeledersamtaler. 
Vi har ikke kræfter lige nu til gruppeledersamtaler, men holder den åben. 
 
Anni var til workshop med David og Louise Lennon om spejderidéen og spejderværdierne. 
Vi kan tage kontakt til dem og evt. få dem over til et arrangement. 
 
Preben var til workshop om spejdernes lejr. 
 
Besøg fra DUF repræsentant om at vi skal være synlige. 
 
Divisionsledelsens arbejdsopgaver. 
 
Vi gennemgik korpsets udviklingsplan 2011-2013. 
 
4.2 Fællesledermøde 
Det var vellykket og en succes med aktiviteter. 
 
Grenmøder gik fint, dog manglede der miniledere. 
 
4.3 Grupperådsmøder og gruppegodkendelser 
Alle grupper har afholdt grupperådsmøde. 
Mangler godkendelse: 1. Risskov, Stifinderne Sø, Marselisspejderne. 
Vi håber på at nå det til 1. april. 
 
4.4 Regnskab 2010 
Vi har et underskud på ca. 40.000. 
Der er nogle udgifter der hører til 2009, godt 10.000. 
 

5. Kommende arrangementer 
5.1 Divisionsrådsmøde 
- Mulige kandidater 
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Simon sender ud til gruppelederne. 
 
- Torveboder 
Thorsagerhytten og Lisbjerghytten 
Korpsets tilbud (Leon, Maria og Thomas?) 
Divisionens regnskab (Preben), Budget (Simon) 
Divisionens aktiviteter (Kir og Anni) 
Divisionens seniorer (Morten) 
Idéer til fremtidige lederbegejstringsarrangementer (Anni) – Simon låner flipovers 
Århus tilbud (Erik Riis, samrådet/ÅUF og Klaus, friluftsrådet) 
 
- Planlægning 
Vi kommer kl. 17.00 og stiller an. 
Simon spørger Trine om hun vil hjælpe med smørrebrød. 
Kir laver tip en 13’er. Hver torvebod laver to spørgsmål med svar (Preben laver for hytterne). 
Kir spørger Marie om hun vil tage referat. 
  
5.2 Divisionsturnering 2011 
- Transport 
Preben har styr på det. 
 
- Mærke 
Kir og Simon snakker med Morten og hører om tid og sted. 
 
- Mad 
Vi har fået budget på mad, lidt dyrere end budgetteret, men vi synes det er super. 
 
- Aktiviteter 
SUS – vi spørger: Gammel Klan Orion, Gammelkoneklanen (RP), Rasmus Eriksen, Anne Bundgaard, Fejdeholdet, Skov 
Divisionsledelsen 
 
Aktivitetskoordinatorerne sætter sig sammen i morgen. 
Skal Forlev besøges? 
Lejrbål, det skal planlægges 
Mad bliver brugt mere end budget 
 
Folev skal spørges: 

- Transport til lejren fra vejen 
- Overnatning indendørs for ledere. 
- Stor wok 

 
5.3 Lederarrangement i efteråret 
Vi sætter en dato: 3. september 
Det bliver det nye lederaktivitetsudvalg der står for dagen. 
 

6. Udvalg 
6.1 Beskrivelse af udvalg 
De er næste alle beskrevet på hjemmesiden. 
 
6.2 Hvad arbejdes der på? 
Ovenstående:-) 
 

7. Divisionens udviklingsplan 
7.1 Arbejder vi for den? 
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Vi tager den ikke op til revision nu. 
7.2 Skal den ændres/tilpasses? 
 
8. Nyhedsbrev 
 
2011 (2) 
Deadline for indlæg: Onsdag den 11. maj 
Udsendelse: Søndag den 15. maj 
Anni fortsætter med at lave det. 
Vi sender til hende 
 
2011 (3) 
Deadline for indlæg: Torsdag den 8. september 
Udsendelse: Tirsdag den 13. september 
 

9. Eventuelt 
Vi skal huske at søge ÅUF om krone-til-krone, hvis vi vil have noget nyt grej. 
 

10. Næste møde(r) 
Fastlægges efter divisionsrådsmøde. 


