
   

 

 1 

Dag: Mandag den 6. juni kl. 19.00 

Sted: Frederiks Allé 62, 3. sal 

 
   

1. Referent/dirigent: Simon  - Traktør: Simon 
Til stede: Preben, Hanne, Katrine, Kir og Simon 
Afbud: Troels, Morten, Mette 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 14.04.2011 ved Kir) 

Hanne deltager ikke på divisionsledelsesstævne. 
 
3. Post 
Ingen post 
 
4. Siden sidst 
4.1 Fællesledermøde (27. april)  

- I Vandphytten 
- Aktivitet (Katrine – Numsekims, Troels: det blev packman) 
- Informationsmøde om program etc. Simon/Kir/Marie 

Der deltog igen ikke så mange miniledere. 
Katrine siger at der er mange yngre miniledere ved dem. De unge skal der noget mere motivation til. 
Vi skal have fat i gruppelederne til denne motivation – de kender dem. 
Det er vigtigt at sende signal om, at man som leder (også ung/ny) at man får meget ud af deltagelse, bl.a. netværk. 
 
4.2 Divisionsturnering 2011 
Evaluering 
 
Det gik rigtig godt 
Der er kommet evaluering fra troppen, både tropsting og generelle. 
Derudover ligger der også en DC eval i dropboxen. 
Evalueringerne bliver taget op før næste planlægning. 
 
Preben rapporterer at der kommer et overskud, måske omkring 5.000,- 
Vi tager op før næste år, hvordan økonomien skal takles. 
 
Mht. deltagerantallet – vi vil gerne have flere med. 
Vi tænker at lave postkort/plakat nu og så spinde lidt på det næste år, fx med en plakat efter jul med: ”kan du huske 
hvor sjovt det var sidste år? – I år bliver det meget vildere…” 
Vi vil gerne lave t-shirts til næste år – den skal være fed og slimfit til damerne. 
 
4.3 Ansøgning ved kommunen om ressourceperson 
Simon har været til møde. 
Simon lægger ansøgningen i dropboxen, hvis nogen har kommentarer, så giv endelig lyd. 
Der er tværkorpsligt møde den 16. juni, der skal vi snakke senere.  
 
4.4 Hyttemøde 
Preben og Kir deltog til hyttemøde i Kløverhytten. 
Den bliver lejet ud, så det går vel egentlig godt. 
Vi (i DL tidligere) har snakket om, hvor meget vi egentlig har ud af at have/deltage i Kløverhytten. 
Bruger vores spejdere den? – Hvad vil vi bruge den til fremover? 
Skal vi (prøve at) få ændret deres vedtægter, så vi kan få en årsberetning til divisionsrådsmøde? 
 
Kløverhytten spørger om de må frasælge lidt af deres grund (vi har forkøbsret) 
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Det giver vi dem lov til. 
 
Der mangler én til hytteudvalget fra Aros Division. – vi husker det, hvis der kommer én der har lyst. 
 
5. Kommende arrangementer 
5.1 Divisionsledelsesstævne i juni (17.-19. juni) 
Preben, Kir og Troels deltager. 
Kir kører den lille dyt af sted fredag afsten. 
 
Vi korrigerer sidste mødes beslutning om at vi deltager så mange som muligt deltager i januar. 
Det er det dl-stævne i juni der er det vigtigste.  
 
5.2 Lederarrangement i efteråret 
Kristian og Hanne står for dagen. 
 
Ny dato! – 29. oktober 
 
Indbydelse skal senest være klar til deadline af nyhedsbrevet den 8. september. 
 
5.5 Korpsrådsmøde 2011 
12.-13. november på Vingestedcentret 
Husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Der er formøde, hvor man kan komme med inputs til krm, onsdag den 8. juni (om to dage!). 
Kir deltager og tager gerne en ven eller kommentar med. 
 
5.6 Fællesledermøde 
3. oktober 
Kl. 19.00-21.30 
Preben prøver at booke Kløverhytten. 
Kir og Katrine arrangerer. 
Indbydelse klar til 8. september. 
Tema på mødet: tage en debat om den mad vi laver som spejdere og om at drikke sodavand foran spejderne på divi 
(når de ikke må få). Hvordan er man et godt forbillede. 
Trine ved noget om, hvordan man laver en mad- og måltidspolitik (Gallerne har en). 
 
Tema skal findes til divi – temakonkurrence igen, Simon laver den. 
 
5.7 Divisionsturnering 
27.-29. april 
Preben booker Forlev (igen). 
 

6. Udvalg 
6.1 Hvad arbejdes der med lige nu? 
PR udvalg (Katrine og Mette) 
Arbejder på at få overdraget nyhedsbrevet fra Anni, det bliver efter eksamensperioden. 
Så skal der laves postkort og plakat fra divi. 
 
Spejderaktivitetsudvalg (Troels og Kristian) 
- 
 
Lederaktivitetsudvalg (Kristian, Hanne) 
Planlægger lederbegejstringsdag og fællesledermøde. 
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Senioraktivitetsudvalg (Morten, Mette, Troels, Katrine) 

Planer om en fælles seniorweekend med Århus Skov, slut august/start september – er på tegnebrættet. 
5-kampe, kører stadig sådan at klanerne planlægger. 
 
Materialeudvalg (Morten og Simon) 
Simon har ansøgt ”særligt dyrt materiale” for kompakt kameraer, vi fik ikke pengene. 
Vi skal snart have lagt materialer på hjemmesiden. 
 
Administrationsudvalg (Preben, Kir og Simon) 
Gruppegodkendelser mangler vi fra Stifinderne Sø og Marselisspejderne. 
 
Alle udvalg opdaterer sine udvalgsbeskrivelser inden fællesledermødet – dem kigger vi vist lige på igen. 
 
7. Divisionens udviklingsplan 
7.1 Arbejder vi for den? 
Vi mangler at hjælpe vores mindste grupper med ledermangel. 
Vi snakker om en starte en patrulje der fx kan hjælpe Spartanerne. 
Kir tager kontakt til Anja og hører om situationen efter sommerferien. 
Simon tager kontakt til Leon og spørger til hvordan det går med hjælp til 9. Århus. 
 
7.2 Skal den ændres/tilpasses? 
Nej ikke nu 
 
8. Nyhedsbrev 
2011 (3) 
Deadline for indlæg: Torsdag den 8. september 
Udsendelse: Tirsdag den 13. september 

 
2011 (4) 
Deadline for indlæg: Tirsdag den 6. december 
Udsendelse: Mandag den 12. december 
 
9. Eventuelt 
Et lille pip fra Peder omkring kollegiet. 
Der er ikke sket så meget, men der arbejdes stadig. 
 
 

10. Kalender 
2011 
16. juni Tværkorpsligt møde 
17-19 juni Divisionsledelsesstævne 
3. oktober  Fællesledermøde 
29. oktober Lederbegejstringsarrangement 
12-13 november Korpsrådsmøde 
9. december  DL møde og julefrokost 
 
2012 
7. januar  Nytårskur 
15. marts  Divisionsrådsmøde 
11. april Fællesledermøde 
27-29 april Divisionsturnering 
21-29 juli Sommerlejr – Spejdernes Lejr 
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11. Næste møde(r) 
Mandag den 19. september v. Katrine (Skovvangsvej 161, 1. sal, 4) 
 
Julefrokost den 9. december 
 
Onsdag den 8. februar 


