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1.  Referent/dirigent: DC’erne  

Til stede: Simon (DC / Gallerne), Marie (Risskov Piger – kommer ca. 20.00), Mona (9. Århus), Preben (Skjoldhøj), 
Thomas (12. Århus), Anette (Delfinerne), Morten (Valhalla), Tove (Marselis) 

Afbud: Kir (DC), Anja (Spartanerne), 

 

2.  Status i divisionen 

Nok i DL, uddellegering af opgaver. 

 

Naturens dag er lige overstået. 

Klaus har ikke hørt noget på sin reference, han skal nok få svar en anden gang. 

Beskeden var sendt videre til grupper i nærheden af Sølyst. 

 

3. Vigtigt nyt i grupperne 

9. Århus lavede ”naturens dag” på en gård med alt hvad det indebærer) 
Der er for mange børn til de små lokaler. Der arbejdes på en skurvogn 

Én ny tropsleder (der også har juniorerne). 

Mikro og mini bliver delt op på samme dag. 

Og så kan det berettes at 9. Århus er fra 1934, ældre end man troede. 

 

Skjoldhøj har fået mange spejdere efter Ragnarok og åbent hus. 

 

12. Århus arbejder med det grafiske udtryk, for at kunne konkurrere med fodboldklubber etc… 

Åbent hus er forestående med både tag-en-ven-med og åbent for alle. 

 

Gallerne er også i fremgang og har senest startet familiespejd. 
Derudover afholdt indvielse af den renoverede tropshytte og 70 års jubilæum. 

 

Delfinerne har lige holdt teambuilding med 20 ledere. Fed tur! 

Mange mikroer og mange storspejdere, imellem er det jævnt. 

Flere udmeldinger end vi plejer, men også flere indmeldelser. 

Pigerne og drengene er stadig opdelt (efter fejlslået forsøg med at slå dem sammen). 

 

Marselisspejderne er også blevet mange. 

Har afholdt 2 x åbent hus. 

 

Valhalla har ryddet op i medlemskartoteket, så ”tallet” er gået ned. 

Men der er også kommet en del nye. 
Store leder-rejse-ud halvår, men det går alligevel. 

 

Risskov Piger har p.t. ikke en gruppeleder. 

Ansvaret er blevet uddellegeret og Marie har kontakten til division. (marie.kmo@gmail.com) 

Nye ledere og lederrokeringer. 

Bestyrelsen er god og hjælper. 

 

4. Udviklingsplaner 

Allerede fra næste års udviklingsplaner, skal der være taget stilling til mål og indsatser for længere spejdertid og flere 

indmeldelser. (Udviklingsplanen for korpset 2011) 

 
Vi snakkede lidt om de forskellige gruppers temaer i udviklingsplanerne. 

 

5.  Tovholdere i grenene 

Vi mangler tovholder for mikro. 

Ingen kunne udpeges lige umiddelbart og ingen idéer 

Et forslag om  at indkalde mikrolederne op til divi og lave en forventningsafstemning. 

 

Evt. grentid på næste fællesledermøde. 

 

6. Taskforce til Spartanerne 
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Vi opretter ikke noget nu, sidste melding fra Spartanerne var at det ser lidt lysere ud. 

Viser der sig stadig et behov, tager vi fat om det igen. 

 

7.  Kommende  

27. september Informations- og debatmøde om den nye folkeoplysningslov (Silkeborg) 

11. oktober Spejderneslejr, kvartersmøde 

 29. oktober Tværkorpsligt uddannelsesmarked 

  Vores eget lederbegejstringsarrangement 

1. november Forkorpsrådsmøde 

  Der kommer en ny udviklingsplan for korpset – og den lægger fokus på gruppe trivsel 

  Der er ikke så mange lovforslag, så vi kommer primært til at arbejde med udviklingsplanen på KRM 

7. januar Nytårskur 

27.-29. april Divisionsturnering 

21.-29. juli Spejdernes lejr 
 

8. Andet 

 Nyt fra korpset: 

  Der er lavet forløb til minigrenen. Find dem på DDS.dk 

  Sangbogen kommer igen i Spejdersport i midten af november 

Har grupperne FB sider eller andet vi skal linke til på Stenmasken? – links sendes til simon 

(simon_a@gallerne.dk) hvis man vil have dem med. 

 Spejderneslejr 
De mangler stadig rigtig mange til at lave aktiviteter – vi skal stille samme antal personer som under en 

BS 

 Ressourceperson 
Vi har fået tildelt 80.000,- fra kommune og vi lægger 10.000,- i projektet (som vi har fået af dds 

udvikling) 

  Det er et samarbejde mellem FDF, KFUM, de grønne piger, baptisterne og DDS (Aros og Skov). 

  Vi ansætter en person der skal hjælpe med tværkorpsligt arbejde og pr. 

  I hører formentlig noget engang på den anden side af efterårsferien. 

 

8. Eventuelt 

Kursus for nye ledere der kan holdes centralt. 

Bent Mortensen er et godt bud på én der har beskrivelser for kurser. (eller Rikke Rønnest) 

Der er stemning for at vi arbejder videre med kursus en hverdagsaften. 

Vi aftaler at gruppelederne tager den med tilbage og tager op hvad behovet er og så bliver det meldt tilbage til 

divisionesledenen. 
 

 

Mona berettede om en aktivitet, de har lavet en by af paller. 

 

12. Århus har lavet mini opgaver om astronomi og har været på Ole Rømer observatoriet (det er gratis) 

Inputs fra astronomiens verden gives gerne af Thomas (han er uddannet:). 

 

9. Næste møde(r) 

Onsdag den 30. november kl. 19-21 (vi prøver på Aros) 

mailto:simon_a@gallerne.dk

