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Dag: Torsdag den 14. april kl. 17.30 

Spisning kl. 18.00 

Sted: Østerløkken 53, 8381 Tilst (v. Kir) 

 
   

1. Referent/dirigent:  - Traktør: Kir 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 27.03.2011) 

Intet 
 
3. Post 
Ingen post 
Kir kontakter korpskontoret om at vi kun behøver 1 eksemplar, og ikke 3 stk. 
 
4. Siden sidst 
4.1 Divisionsrådsmøde 
Velkommen til nye divisionsledelsesmedlemmer. 
 
Arbejdsopgaver blev fordelt – se under udvalg 
 
5. Kommende arrangementer 
5.1 Fællesledermøde (27. april)  

- I Vandphytten 
- Aktivitet (Katrine – Numsekims, Troels finder på en mere) 
- Informationsmøde om program etc. Simon/Kir/Marie 
- Grenmøder 
- Simon laver indbydelse 

 
5.2 Divisionsturnering 2011 
Preben står ved busserne og fordeler 
- Vi skal lave turnusordning på opvask efter ledernes måltider 
- Vi skal have rengøringsplan til løbende rengøring 
 
- Aktiviteter 
SUS – vi spørger: Gammel Klan Orion, Gammelkoneklanen (RP), Rasmus Eriksen, Anne Bundgaard, Fejdeholdet, Skov 
Divisionsledelsen 
 
5.3 Divisionsledelsesstævne i juni (17.-19. juni) 
Hvor mange skal deltage (det koster penge nu) Troels, Hanne, evt. Preben 
Vi holder fast på at så mange som muligt tager af sted i januar, sådan at vi laver ”fællestur” der. 
 
5.4 Lederarrangement i efteråret 
Vi sætter en dato: 3. september 
Det bliver det nye lederaktivitetsudvalg der står for dagen. 
 
5.5 Korpsrådsmøde 2011 
12.-13. november på Vingestedcentret 
 

6. Udvalg 
6.1 Hvem tager hvilke opgaver? 
Vi holder fast i udvalg, da det giver mulighed for at hive folk ind som ikke er medlemmer af DL. Så er der 
arbejdsopgaver under hvert udvalg, som DL medlemmerne i udvalget sørger for bliver lavet, enten selv eller med 
hjælp fra andre DL medlemmer eller folk ude fra. 
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PR udvalg (Katrine og Mette) 

- Ansvar: 
o Prøver at få Aros i pressen 
o Holde infostander opdateret 
o Nyhedsbrev (Kontakter Anni og overtager) 
o Tryksager og lignende (3.000,-) 

 
Spejderaktivitetsudvalg (Troels og Kristian) 

- Ansvar: 
o Divisionsturnering (overordnet ansvarlig, fx aktivitetskoordination) 
o Evt. spejderdag i forbindelse med fx festuge eller lignende. 
o Den mobile spejderhytte 
o Sjak ledere/ Leder på egne præmiser 

- Anni evt. med 
 
Lederaktivitetsudvalg (Kristian, Hanne) 

- Ansvar: 
o Inspirationsdag (efterår, det skal være fedt) (10.000,-) 
o Nytårskur (4.000,-) 
o Aros lederkursus (forår, intet er besluttet men i tankerne er et 1. hjælps kursus, hvor man kan vælge 

hvor meget man vil tage, genopfriskning, 3/6/12 timer og så måske en aktivitet/foredrag til de der 
har kursusbevis i forvejen) 

o Lederlir 
o Fællesledermøder 

- Mette fra Risskov piger vil gerne hjælpe til 
 
Senioraktivitetsudvalg (Morten, Mette, Troels, Katrine) 

- Ansvar: 
o Tæskeholdet 
o 5-kamp 
o Seniorweekend 
o Samarbejde med skoven 
o Divi 

 
Materialeudvalg (Morten og Simon) 

- Har Simon ansøgt ”særligt dyrt materiale” for kompakt kameraer? 
- Der skal informeres til grupperne at det findes  
- Ansvar: 

o Nyindkøb 
o Administration af materialer 
o Materialeliste 
o Opbevaring af materialer 

 
Administrationsudvalg (Preben, Kir og Simon) 

- Ansvar: 
o Gruppe kontakt 
o Økonomi 
o Overblikket 
o Diverse post 
o Alt andet 
o Hjemmeside opdateringer 

 
Alle udvalg opdaterer sine udvalgsbeskrivelser inden fællesledermødet 
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7. Divisionens udviklingsplan 
7.1 Arbejder vi for den? 
Vi tager den ikke op til revision nu. 
 
7.2 Skal den ændres/tilpasses? 
Nej ikke nu 
 
8. Nyhedsbrev 
 
2011 (2) 
Deadline for indlæg: Onsdag den 11. maj  

- Der skal være noget fra divi 
Udsendelse: Søndag den 15. maj 
Laves sammen med Anni første gang 
 
2011 (3) 
Deadline for indlæg: Torsdag den 8. september 
Udsendelse: Tirsdag den 13. september 

 
9. Eventuelt 
Fælles Aros kalender. Alle der ikke allerede har adgang skal inviteres. Simon 
 
Der blev lavet ledererklæringer på alle inden de tog hjem fra mødet. 
 

10. Kalender 
2011 
6-8. maj Divi11 
24. oktober  Fællesledermøde 
9. december  DL møde og julefrokost 
 
2012 
7. januar  Nytårskur 
15. marts  Divisionsrådsmøde 
11. april Fællesledermøde 
 

11. Næste møde(r) 
Kir sender doodle på DL møder: 

- Uge 23 
- Uge 37-38 
- Uge 6 


